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Høringsuttalelse om bruk av offenttige titskudd og
foreldrebetaling i ikke- kommunale barnehager

De ikke kommunale barnehagene på Nesodden er positive ti l  en ny høring i
forbindelse med bruk av offentl ige ti lskudd og foreidrebetaling i ikke- kommunale
barnehager.

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen "
ti l  gode.

Det er en selvfølge at offentl ige ti lskudd og foreldrebetaling skal komme barna i
barnehagen t i l  gode
Det forutsetter at l ikebehandlingen mellom kommunale og ikke kommunale
barnehager er på plass og at rikl ige ti lskudd kommer frem tit barnehagene.Det
store flertallet av private barnehager går ikke med overskudd. Det er nødvendig
med presiseringer i hva som ligger i vesentlig utbytte og vesentlig lavere
personalkostnader

Revisjonsplikt

Kommunene har allerede i dag sanksjonsmuligheter overfor private barnehager
de mener ikke bruker pengene de mottar riktig. Utbytte i de private barnehagene
er ikke det store problemet i sektoren. Hovedproblemet er at kommunene ikke
betaler det de skal t i l  de private barnehagene etter l ikebehandlings reglene.
Nylig er reglene for revisjon av små aksjeselskaper endret, slik af selskaper med
omsetning under 5 mi l l ioner kroner år l ig kan velge om de vi l  ha revisor.  Da bl i r
det selvmotsigende å gjøre andre regler gjeldende for barnehager. De bør ha den
samme beløpsgrensen for krav om revisjon, uansett om de er organiseft som
ENK eller AS. Dette er en merkostnad for barnehagene.

Kapitalt i lskudd

Vi savner at det ses nærmere på kapitalt i lskuddet i høringsnotatet, noe som ble
lovet i Forskrift om likebehandling. Gjennomsnittsti lskuddet er for l i te t i l  å dekke
kostnadene i barnehager med nybygg. Dette kan være en vesentlig grunn ti l  at
personalkostnader og pensjonsordning må være lavere i private barnehager innti l
l ikebehandl ing er en real i tet .
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Kvalitet i barnehagen

Hvordan kan kvaliteten man ønsker å ivareta måles i kroner og ører? Det burde
være en frihet innenfor rammene hvordan midlene disponeres slik at det
nødvendigvis ikke er l ikt kommunens prioriteringer. At man kan velge å ha flere
pedagoger, eller færre barn i gruppene, dette burde det være handlingsrom for.
Andre faktorer er pensjonsordninger, alders- og kompetansesammensetning på
personalet, vikarbruk med mer, alt selvfølgelig innenfor lovverket. Hvordan skal
vesentlig lavere personalkostnader defineres og hvem skal avgjøre dette?

Mangfoldet

Rammene må understøtte mangfoldet. Mange mennesker driver barnehager av
ideelle grunner og legger ned mye egeninnsats og entusiasme i arbeidet. Det er
det viktig å ta vare på og ikke regulere bort friheten ti l  å skape med glede.

Med vennl ig hi lsen

For de ikke -  kommunale barnehagene på Nesodden
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