
Frihet innenfor rammene –  
Høringsuttalelse- bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-

kommunale barnehager 
 

Regjeringen foreslår  i høringsnotat om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke- 

kommunale barnehager at kommunen skal mulighet til å inndra offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling hvis de ikke kommer barna til gode, dvs hvis eierne tar ut urimelig utbytte. 

 

For å oppnå dette settes det som vilkår at barnehagene ikke kan ha vesentlig lavere 

personalkostnader enn det kommunen har i egne barnehager. Samtidig opplyses det at 80% av 

kostnadene i barnehagene er til lønn. 

 

Vi er enig i at det ikke skal være mulig å ”dumpe” lønnen i barnehager som tar ut overskudd. 

 

Men der er ikke rimelig  at de nye vilkårene skal gjelde for barnehager som ikke tar ut utbytte, 

men som er ideelle stiftelser. 

 

Det fine med de private barnehagene i Norge er at det gir rom for mangfold. Det gir rom for 

ulike pedagogiske opplegg og ulike prioriteringer i bruken av midlene. 

 

Skal størstedelen av budsjettet bindes, er det veldig lite igjen til den friheten. De private 

barnehagene bør ha frihet til å drive på sin egen måte og ikke være en kopi av de kommunale. 

Kravet bør heller gå på kvaliteten i det pedagogiske opplegget. 

 

Det er mange årsaker til at personalkostnadene kan variere  mellom barnehagene. 

Regjeringen er selv inne på  at de private ennå ikke får like store tilskudd som de offentlige. 

 

En annen hovedgrunn er  at kapitaltilskuddet ikke er tatt med eller nevnt i høringsnotatet. 

Regjeringen sier selv at dette gjennomsnittstilskuddet  er for lite til å dekke kostnadene i 

barnehager med nybygg. Så et sted må disse barnehagene ta pengene fra. 

 

Vi savner at det ses nærmere på kapitaltilskuddet i høringsnotatet, noe som ble lovet i 

Forskrift om likebehandling. 

 

Andre faktorer er pensjonsordninger, alders- og kompetansesammensetning på personalet, 

vikarbruk med mer, alt selvfølgelig innenfor lovverket. Det sies ingenting om hvordan en skal 

definere  vesentlig lavere personalkostnader og hvem som skal avgjøre dette.  

 

I Forskrift om likebehandling heter det videre at kommunene ikke kan stille krav om at 

tariffavtale skal opprettes. Men samtidig sies det at det er et rimelig og relevant krav at det er 

tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunen. Dette er selvmotsigende.  

 

 

Styret i Haugtussa Steinerbarnehage, Ås 14.12.11 

 

 

 

 

 


