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Innspill til høringen om Storberget-utvalget fra Gjøvik Kommune

Høringsuttalelsen er skrevet av barnehageadministrasjonen, Sektor Oppvekst. Uttalelsen har vært 
politisk behandlet i Utvalget for Oppvekst, formannskap og kommunestyre.  

Gjøvik kommune mener lokalsamhandlings modell vil bidra til økt demokratisk styring og sikrer at 
tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. Videre vil modellen bidra til mer sammenheng 
mellom private barnehagers faktiske kostnader og tilskuddsnivå. Noe som igjen vil gi bedre 
driftsmarginer for mindre og eldre barnehager. 

Ulemper ved flertallets modell er at den kan oppfattes som om foreldrenes frihet begrenses, ved å 
innføre lokale krav til f.eks. åpningstider, og at barnehagenmyndigheten får plikt til å tilpasse 
kapasiteten lokalt. 

Gjøvik kommune mener Mindretallets forslag om å innføre lokale krav til barnehager, f.eks. ved 
bemanning og fagutvikling, kan bidra til en økt kvalitet i barnehagen, som igjen vil skape bedre 
barnehager.  

Kommune er kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale satser, og mener dette vil føre 
til øktet kommunale utgifter, og redusere muligheten til å utvikle et godt og likeverdig tilbud på tvers 
av eierskap. 
 
Gjøvik kommune er enig utvalgets mandat om å komme med endringer i regelverket for finansiering 
av private barnehager som er rettferdig og forutsigbar for kommunen og private barnehager. 
Kommunen støtter flertallets forslag til endring av finansiering av private barnehager. 

Gjøvik kommune mener det er gode elementer i rapporten og at en ny finansieringsmodell bør 
ivareta følgende:

- Tilskuddsnivå skal reflekter barnehagens faktisk kostnader, f.eks.  drift, lønn, 
pensjonskostnader, ol.

- At det innføres et krav om regnskapsmessig skille.
- Finansieringsmodellen ikke legger begrensninger for foreldrenes brukerfrihet.
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- Kommune må få bedre kontroll over hva tilskuddet blir brukt til, og at det kommer barnet til 
gode, og at det kan settes krav til kompetanseutvikling, bemannings- og pedagogtetthet. 

- Ivaretar mangfoldet i kommunale og private barnehager.

Dagens finansiering er tilpasset en sektor i vekst, og Gjøvik kommune mener barnehagesektoren 
stort sett er ferdig utbyd og at det er behov for en endring i finansieringen av private barnehager.  
Videre bør kommune få en bedre oversikt over hva tilskuddet blir brukt til, og at det kommer barna 
til gode. 

Ny finansieringsmodell bør synliggjøre det gode samarbeidet som er etablert mellom kommunen og 
private barnehagene, og sikre likebehandling. Gjøvik kommune mener forslaget til flertallets modell 
kvalitetsikrer dette. 

Gjøvik kommune legger KS sine anbefalinger til grunn. 

Med hilsen

Richard Rybakken Dahl
Barnehagesjef
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