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Høringsuttalelse – forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager i 

en rammefinansiert sektor. 

 

Det vises til departementets brev av 19. april 2010, vedrørende forslag til nytt 

finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager. 

 

Undertegnede er eier og daglig leder i Tyristua Barnehage as i Holmestrand kommune. 

Barnehagen er en enavdelings ordinær barnehage, som drives i huset til min familie.  

Størrelsen på personalet er i gjennomsnitt 3,5 årsverk. Barnehagen har vært drevet som 

aksjeselskap siden august 2004. 

 

Jeg vil med dette benytte anledningen til å kommentere noen av punktene i forslaget. 

 

§ 2d. Kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til ordinær drift kan holdes 

utenfor tilskuddsgrunnlaget. 

 

Dette forslaget strider mot prinsippet om likebehandling og vil føre til et regelverk som blir 

vanskelig å praktisere dersom ikke det blir nærmere presisert hva som skal ligge til grunn for 

de særskilt høye kostnadene. Dersom kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 

ordinær drift skal kunne holdes utenfor tilskuddsgrunnlaget, bør det også gjelde kommunale 

barnehager med særskilt lave kostnader.  

Konklusjonen blir derfor at jeg mener at ingen barnehager bør holdes utenfor 

kostnadsgrunnlaget. 

 

§ 9. Kommuner der regnskapene over en treårsperiode viser at kostnadene til ordinær drift i 

de kommunale barnehagene er vesentlig større enn bevilgningene i årsbudsjettene, må øke 

tilskuddsgrunnlaget til de ikke-kommunale barnehagene tilsvarende. 

 

Dette forslaget vil, slik det nå foreligger, i verste fall føre til at de ikke-kommunale 

barnehagene kun blir likebehandlet hvert fjerde år. Kommunene vil kunne tjene på å 

underbudsjettere for dermed å gå med budsjettoverskridelser. 

Dersom det skal bli fullverdig likebehandling, må de ikke-kommunale barnehagene i så fall få 

etterbetalt manglende tilskudd for hele treårsperioden. Det beste vil imidlertid være at denne 

likebehandlingen sikres ved at kommunene plikter å etterberegne likebehandlingen hvert år, 

når endelig regnskap legges frem. 

 



§ 11. Barnehageeier som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, må enten 

tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket av beløpet ved senere eller neste års 

utbetaling av tilskudd. 

 

Dette er kun greit dersom barnehageeier selv har gitt feil opplysninger som fører til for høyt 

tilskudd. Barnehageeier må kunne forutsette at kommunen har eller skaffer seg tilstrekkelig 

kompetanse til å regne ut riktig tilskuddsbeløp, slik at eier ikke skal holdes ansvarlig for 

eventuelle utregningsfeil begått av kommunen. 

 

§ 14 a. Uttalelse vedrørende behov for lovendring. 

 

Etter min mening er det ikke behov for noen lovendring. Dette begrunner jeg bl.a med at det  i 

gjeldende lovverk allerede finnes en bestemmelse om utbyttebegrensing. Ettersom 

undersøkelser har vist at kommunene ikke har benyttet seg av denne bestemmelsen, er det et 

smartere grep å oppfordre kommunene til å gjennomføre tiltak hjemlet i denne bestemmelse. 

 Tallmateriale fra Furst og Høverstad ANS, som gjelder årene 2006, 2007 og 2008 

viser at det er tatt ut svært minimalt med utbytte i ordinære private barnehager. Den foreslåtte 

lovendringen vil derfor helt unødvendig føre til merbelastning av både menneskelige og 

økonomiske ressurser i landets kommuner og private barnehager.  

 Undersøkelser utført av Telemarksforskning støtter også at det ikke er noe stort 

problem at barnehageeiere generelt tar ut store utbytter. Det dreier seg om 1 eller 2 selskap 

som har tjent ”store penger” på barnehagedrift. Det kan synes som om Departementet i sin 

iver etter å hindre disse få aktørene i å tjene seg rike på offentlige midler, glemmer at de langt 

fleste av oss private barnehageeiere faktisk driver barnehage tuftet på en helt annen ideologi, 

nemlig at barnehagen skal fremstå med et godt kvalitativt tilbud til barna og deres foresatte. 

Den foreslåtte lovendringen får derfor et preg av ”felles avstraffelse”  som urettferdig berører 

den  majoriteten av barnehagene som tross alt ikke har gjort noe kritikkverdig, fordi det blir 

nok et kontrolltiltak å forholde seg til. 

 En konklusjon blir derfor at den nåværende, men sovende bestemmelsen om 

utbyttebegrensning er tilstrekkelig, dersom den blir tatt i bruk i de få tilfellene som er aktuelle. 

   

 

Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. 

 

Som nevnt ser jeg ikke behov for ny § 14 a. Således er det jo heller ikke behov for denne 

forskriften. Jeg ønsker likevel å komme med følgende kommentarer: 

 

§ 2. Uttak av verdier det enkelte år kan maksimalt utgjøre en avkastning på egenkapitalen 

tilsvarende ti års statsobligasjonsrente i driftsåret tillagt et påslag på to prosentpoeng. 

Rentesatsen som framkommer etter denne bestemmelsen, utgjør øvre grense for rimelig 

avkastning ved overføring av verdier til eierne eller deres nærstående. 

 

Utregnet etter dagens verdi på ti års statsobligasjonsrente ville dette forslaget ført til at eierne 

av ikke-kommunale barnehager kunne foretatt et uttak på 5,39 % av egenkapitalen. Når vi 

legger til grunn hvilken risiko det kan være å starte opp en barnehage, er dette uttaket altfor 

lavt til at mange skal være villige til å ta denne risikoen. For min egen del satte jeg inn 

100.000 kr i Tyristua barnehage AS da dette ble opprettet i 2004. Egenkapitalen pr. 31.12.09 

var sunket til ca 31.000. Dette viser i all tydelighet at det for mitt vedkommende hadde vært 



mer lønnsomt  å sette mine 100.000 i banken, noe som med sikkerhet hadde ført til at beløpet 

hadde økt. 

Derfor blir konklusjonen at dersom det skal være en øvre grense for uttak, må denne settes 

adskillig høyere slik at nåværende og nye aktører innen det private barnehagemarkedet skal 

tørre å satse penger i et marked som innebærer stor økonomisk risiko. Hvis ikke vil 

kommunene få problemer med å oppfylle plikten til å sørge for full barnehagedekning. 

 

§ 3. Dersom barnehagedriften opphører, kan kommunen kreve verdier bygget opp ved 

offentlige tilskudd og foreldrebetalingen tilbakeført. 

 

Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved det rettslige grunnlaget for dette forslaget, spesielt med 

tanke på at kommunen skal ha krav på verdier bygget opp av foreldrebetalingen. Jeg regner 

med at foreldrebetalingen er tatt med i forslaget fordi det selvfølgelig er umulig å si noe om 

hvilke verdier som stammer fra foreldrebetaling og hvilke som stammer fra offentlige 

tilskudd.  Foreldrebetalingen er prisen på den varen foreldrene kjøper og mottar fra 

barnehagen. Hvis man sammenligner med en rørleggerbedrift hvor kundene betaler for den 

rørleggertjenesten de kjøper og mottar, vil alle si at det ved salg eller opphør ville vært 

horribelt om kommunen skulle ha overtatt rørleggerbedriftens verdier bygget opp av 

kundebetalingen. Derfor vil det være like horribelt om kommunen skal overta barnehagens 

verdier bygget opp av foreldrebetalingen.  

 Dersom barnehagen har et overskudd ved opphør eller salg, sørger skattelovgivningen 

for at det må betales skatt av dette overskuddet. Således er behovet for tilbakebetaling av 

offentlige midler allerede ivaretatt.  

 For de av oss som driver barnehage i egen bolig råder det også et annet skattemessig 

forhold, nemlig at det må betales skatt av eventuelt overskudd ved salg av egen bolig. Jeg kan 

ikke se at forslag til ny forskrift ivaretar denne skattemessige ulempen. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Tyristua Barnehage As 

 

Inger Lise Kleven 

Eier og daglig leder 

 


