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Høring - Forslag til lovendring vedrørende bruk av offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 
 

Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets brev av 25.10.11 angående ovennevnte. 

 

LO viser til at dette er annen gangs høring på en sak om styring av private barnehager. LO ga i 

den forrige runden uttrykk for at regelverket burde være strammere overfor de private 

barnehageeierne for å forebygge urimelige fortjenestemuligheter for aktørene på dette viktige 

området for velferdspolitikken. 

 

LO konstaterer at det nye utkastet har gått i motsatt retning, trolig fordi en er avhengig av at 

de private barnehageeierne er rimelig fornøyd med systemet for å videreføre sin aktivitet. 

 

Etter LOs syn står samfunnet her overfor et viktig dilemma. Den private barnehagedriften 

reiser mange av de problemer som er kjent på velferdsområdet: 

- De private aktører får en sterk interesse i å rekruttere de minst krevende brukerne, noe 

som kan medføre segregering og at det offentlig blir sittende med de mest krevende 

oppgavene. 

- Det er svært krevende for det offentlige å sikre at bemannings- og kvalitetskrav 

etterleves, fordi den økonomiske gevinsten ved å jukse er så stor, jfr. erfaringene i 

både Norge og Sverige med private skoler. 

 

LO vil derfor be myndighetene om en gjennomtenkning av de langsiktige utsiktene på 

barnehageområdet og vurdere ulike alternativer. LO vil imidlertid nå påpeke viktigheten av å 

redusere de konkurransefortrinn de private tilbudene har.  

 

Ett av disse knytter seg til lønns- og arbeidsvilkår, hvor det åpenbart er slik at 

pensjonsordningene i privat sektor er dårligere enn for offentlige barnehager. Vi vil særlig 

påpeke at pensjonsordningene i privat sektor ofte er særlig dårlig for kvinner, fordi de enten 

gir flere leveår uten pensjon (tidsbegrenset innskuddordninger) eller høyere pensjonspremie 

for samme pensjonsytelse. 

 



  Side 2 av 2 

Det andre er viktigheten av å begrense eier- og organisasjonsstrukturer som gir mangel på 

innsyn og muligheter til urimelige fortjenester på dette viktige velferdsområdet. Det tredje er 

en troverdig kapasitet for oppfølging og kontroll av at kvalitet, integrering og økonomi blir 

ivaretatt på lik linje i privat og offentlig drift.  

 

Samtidig må det overordnede være å sikre kommunene kontroll over hva bevilgede midler 

brukes til. 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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