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Høring av NOU 2012:1 Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

Brønnøysundregistrene vil bemerke at bruken av begrepet «barnehageeier» og kravet om
barnehagers plikt til å ha organisasjonsnummer, virker noe uklart, jf. §. 15 i lovutkastet.
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Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 6. februar 2012 om NOU 2012:1 Til barnas beste — ny
lovgivning for barnehagene.

Det foreslås en plikt til å registrere barnehager i Enhetsregisteret. Dette er fornuftig og støttes av
Brønnøysundregistrene. Alle enhetene som er registrert i Enhetsregisteret vil være identifisert med
et organisasjonsnummer på juridisk nivå (på «toppen»). Denne juridiske personen (eieren) vil kunne
ha flere underenheter (virksomheter) underseghvis det drives flere virksomheter. Disse
underenhetene tildeles også egne organisasjonsnummer. Det registreres knytning mellom juridisk
nivå og underenhet i Enhetsregisteret.

I merknadene til § 15 står det at « Hver barnehage skal ha et organisasjonsnummer». Det bør
presiseres hvorvidt hver barnehage må være selvstendig juridiske personer eller om det er
tilstrekkelig at disse identifiseres med hvert sitt organisasjonsnummer på undernivå med samme
juridiske person som «eier». Setningen «Barnehager med samme eier eller samordnet styrerressurs
kan ikke ha felles organisasjonsnummer», tyder på at det skal være mulig for én juridisk person å
eie flere barnehager. I slike tilfeller vil underenhetene være identifisert med hvert sitt
organisasjonsnummer, samtidig som organisasjonsnummeret på juridisk nivå vil være felles.

Vi gjør oppmerksom på at setningen «en sykehusbarnehage kan for eksempel ikke benytte
sykehusets organisasjonsnummer», er uklar. Menes det her at barnehagen i et slikt tilfelle må skilles
ut og etableres som en egen juridisk person, eller at barnehagen må registreres som egen
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underenhet under sykehuset? Dersom det siste er tilfellet, vil organisasjonsnummeret på juridisk
nivå være felles for sykehuset og barnehagen mens organisasjonsnummeret på undernivå vil være
forskjellig.
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