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HØRING VEDR BRUK AV OFFENTLIGE TILSKUDD OG FORELDREBETALING I IKKE-

KOMMUNALE BARNEHAGER 
 
Oppvekstforum Fosen bestående av barnehagemyndigheten i kommunene Osen, Roan, 
Åfjord, Rissa, Leksvik, Bjugn og Ørland ønsker å gi følgene tilbakemelding: 
 
 
1. FORSLAG TIL LOVBESTEMMELSER 

Endringer i barnehagelovens § 14a. 

Det er viktig at prinsippet om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til 
gode lovfestes i ny § 14a. 
Kommentarer til foreslåtte vilkår i ny § 14a: 
Pkt c) ”Vesentlig lavere personalkostnader” – hva er vesentlige kostnader? 
Det er utfordrende at det brukes et begrep som ”vesentlig” i og med at det vil medføre ulik 
praksis fra kommune til kommune som følge av ulik forståelse av hva som er ”vesentlig”. Det 
bygger opp under ulikhetene kommunene imellom. 
Kommunene har vesentlig høyere pensjonskostnader enn private barnehager, hvordan skal 
det hensynstaes i denne vurderingen?  
 
2. FORSLAG TIL FORSKRIFTER 

Ny forskrift om regnskap, revisjon, rapportering, dokumentasjon og opplysningsplikt for 

ikke-kommunale barnehager. (Kortform: økonomiforskrift til barnehageloven) 

Kommentarer: 
§5 Revisjon: 

”…ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller familiebarnehager med til 

sammen færre enn 10 barn……” 

Vi finner det uklart i og med at man bruker begrepet ”antall barn” og ikke sier noe om alder 
eller størrelse på plass når det gjelder kravet om revisjonsplikt. Dette er faktorer som har 
betydning for volumet på virksomheten i form av at bl.a. krav til bemanning vil variere sterkt 
avhengig av barnas alder og barnehagetilbud. 
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Vi finner det mer naturlig å bruke begrep knyttet til omsetning (omsetningstak) opp til et visst 
nivå jf vanlig næringsdrift i Revisjonsloven som utløsende for revisjonsplikt eller ikke.  
Revisjonsplikt er svært nyttig for kommunen med tanke på regnskapskontroll og avhjelper 
kommunens tilsynsoppgaver knyttet til økonomiforskriften. 
 
Samlet vurdering 

”Etter departementets vurdering er de økonomiske konsekvensene små for ikke-kommunale 

barnehager. Videre antas det at oppgavene for kommunene totalt sett er av samme omfang 

eller lavere enn det som lå i høringen våren 2010 og at det ikke er nødvendig å kompensere for 

økonomiske og administrative konsekvenser. Departementet ber spesielt om 

høringsinstansenes innspill på denne vurderingen.” 

Kommentarer: 
Så lenge kommunene ikke får utfordringer knyttet til regnskap og revisjon i de private 
barnehagene medfører økonomiforskriften ingen konsekvenser verken økonomisk eller 
administrativt. 
Når det derimot oppstår uregelmessigheter i regnskap eller ved revisjonsattesten vil det kreve 
svært mye av kapasitet og kompetanse som ikke finnes i små kommuner (Jf § 6 Tilsidesettelse 
av opplysninger). 
Dette vil i de fleste tilfeller medføre at kommunen er nødt til å kjøpe tjenesten hos andre 
profesjonelle aktører på området. 
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