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Høringsuttalelse "Regulering av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling"
Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) støtter hovedpunktene i fors1aget. Vi oppfatter det
som en formalisering av punkter som allerede ligger i systemene, og mener derfor at det ikke
vil medføre økte administrative kostnader for kommuner og barnehager.

K&F har el ende kommentarer:
1. Prinsippet om at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barn i barnehagen

til gode.
K&F oppfatter at de aller fieste aktører innen barnehagedrift, både private og
offentlige, driver forsvarlig og har nettopp dette hovedmålet. For å kunne gi et godt
og trygt tilbud til barna, er det viktig at barnehagen drives i økonomisk ba1anse, med et
visst overskudd for å sikre både arbeidsplasser og drift. Samtidig må en ikke
renonsere på kvaliteten på ti1budet til barn og foreldre.

2. Når det gjelder økonomisk drift og eierskap, vil K&F kommentere at det er viktig  å
skille mellom de ulike eiertyper; barnehager etablert og drevet på idealistisk grunnlag
og private firmaer med ordinær forretningsdrift. For å avklare ansvarsforholdene
mellom organisasjon og barnehage, har mange organisasjoner opprettet AS eller
lignende  i  stedet for lagseide barnehager, noe som delvis forklarer nedgangen i denne

gruPPen.

3. Ref. § 14.a. første avsnitt pkt c, personalkostnader.
K&F ser at kommunale barnehager i senere år i praksis har redusert personalkostnader
pr. heltidsplass tilsvarende de store private firmaene.  Mange  kommuner har også
redusert kostnader til egen barnehagedrift eller lar noen utgifter regnes inn i felles
administrative kostnader, slik at det blir et lavere grunnlag for den prosent-delen som
er basis for støtte til private barnehager.
Det er viktig at reglene sikrer at statens overføring til barnehageformål også kommer
kommunale barnehager til gode.
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