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Lund kommunestyre hadde møte torsdag 23/9-21 og fattet følgende vedtak i sak 055/21: 
 
 

Sak 055/21  Høring Storberget-utvalget vedrørende finansiering av private barnehager 
                     
Kommunestyret 23.09.2021: 
 
KS- 055/21 Vedtak:   
 
Høringsuttalelse fra Lund kommune i forbindelse med Storberger-utvalgets rapport:     Du er henta 
– Finansiering av private barnehager 
 
Lund kommune er en liten kommune med i underkant av 3200 innbyggere. Kommunen har én stor 
ikke-kommersiell, privat barnehage, Hammeren barnehage med ca. 100 barn og to mindre 
kommunale barnehager, Heskestad barnehage og Hovsherad barnehage, med til sammen ca. 60 barn 
barnehageåret 2021/2022. Lund kommune er opptatt av å beholde dagens barnehagestruktur og at 
det gis handlingsrom til å sikre likeverdig behandling av alle barnehagene i kommunen. Alle 
barnehagene scorer høyt på foreldreundersøkelser, og med den geografiske plasseringen i 
kommunens tre tettsteder får foreldrene innvilget førstevalget ved det ordinære 
barnehageopptaket.  Siden barnehagestrukturen er så mangfoldig i Kommune-Norge, vil omforent 
forståelse av likeverdig behandling nærmest være umulig å fastsette p.g.a. kompleksiteten i 
beregningsgrunnlaget. Lund kommune velger derfor ikke å gå inn på de enkelte komponentene i 
beregningsgrunnlaget, men vil likevel fremheve at det bør være felles nasjonale forventninger til alle 
barnehager enten det gjelder bemanningsressurs og ansattes sosiale ordninger og 
pensjonsrettigheter, kompetanseutvikling og satsninger, inntak av barn med særlige utfordringer, 
lærlingplasser eller rammer for innhold og utstyr ellers. Uansett beregningsmodell og 
beregningsgrunnlag har Lund kommune over tid erfart at enten blir det utfordringer for de 
kommunale barnehagene/kommunens øvrige lovpålagte tjenestetilbud eller så opplever den private 
barnehagen å bli skadelidende.  Lund kommune har over tid utviklet en effektivt drift i de 
kommunale barnehagene, og de totale utgiftene til barnehagesektoren oppleves nå som 
bærekraftige over tid. Den private barnehagen har imidlertid gått med underskudd de siste årene 
som følge av reduserte overføringer, nye krav til kompetanse/bemanningsnorm og redusert antall 
barn som følge av nedleggelse av asylmottaket i fjor. Takket være solide overskudd tidligere år, har 
Hammeren barnehage så langt hatt ressurser til å opprettholde ordinær drift. 
 
PBL ønsker en finansieringsmodell med utgangspunkt i en nasjonal sats. For Lund kommune ville en 
slik sats, der rike kommuner drar opp satsen, vært uhåndterlig, med dramatiske kutt i øvrig lovpålagt 
tjenestetilbud som resultat. Eksempelvis ville bruk av nasjonal sats i 2021 utløst en merkostnad på ca. 
3 millioner kroner for Lund kommune. Dersom Hammeren barnehage over tid ikke klarer å tilpasse 
driftsnivået og komme i balanse uten at tilbudet i den private barnehagen blir påviselig dårligere enn 
i de kommunale barnehagene, vil det være avgjørende for Lund kommune at beregningsmodellen 
som velges for finansiering av private barnehager, gir kommunen både rom for og mulighet for å 
kunne bruke skjønn til å sikre basisfinansiering og likeverdig behandling på de samme vilkår som de 
øvrige kommunale barnehagene drives under. Avslutningsvis vil Lund kommune minne om at 



finansiering av barnehager er statens ansvar og prinsippet om likeverdig behandling av private og 
kommunale barnehager har ligget til grunn siden barnehagereformen ble innført. Dersom dette 
fortsatt reelt sett skal være et bærende prinsipp, må kommuner gis handlingsrom både økonomisk 
og lovmessig til å stille de vilkår og gjøre de disposisjoner som er nødvendige for å sikre likeverdig 
behandling på tvers av store og små barnehager, private og kommunale barnehager. 
 
 
 
 
  

 
Med vennlig hilsen 
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