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Høringsuttalelse om bruk av offenilige ti lskudd og
foreldrebetaling i ikke- kommunale barnehager

steinerbarnehageforbundet er meget posit ive t i l  en ny hØring rundt
utbytteregulering og imøteser det nye forslaget.

offentlige tilskudd og foreldrebetaling skar komme barna i
barnehagen til gode.

Det er en selvfølge at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme
barna i barnehagen t i l  gode. Men det l igger noen forutsetninger her som
må være på plass for al det skal t<unnJoppfylles helt etter forskriften.

Det forutsetter at l ikebehandlingen mellom kommunare og ikke
kommunale barnehager er på plass og at r ikt ige t i lskudd kommer frem ti l
barnehagene.

Det store flertallet av private barnehager går ikke med overskudd. Over
en tredjedel av private barnehager gikk ifølge departementets egne
rapporter med underskudd i fjor.

Det er nødvendig- med presiseringer slik at denne prosessen med
likebehandling går raskere og at det bl ir forutsigbart for barnehagene.
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Revisjonsplikt

Kommunene har al lerede i dag sanksjonsmuligheter overfor privåte
barnehager de mener ikke bruker pengene de'mottar r ikt ig. 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 aksjeselskgper endret, slik at
selskaper med omsetning under 5 mil l ioner kroner årl ig kan velge om de
vil ha revisor. Da blir det selvmotsigende å gjøre andre regler gjeldende
for barnehager. De bør ha den samme beløpsgrensen for krav om
revisjon, uansett om de er organisert som ENK eller AS. Dette er en
merkostnad for barnehagene.

Kapitaltilskudd

Steinerbarnehageforbundet savner at det ses nærmere på
kapitaltilskuddet i høringsnotatet, noe som ble lovet i Forskrift om
likebehandling. Gjennomsnittst i lskuddet er for l i te t i l  å dekke kostnadene
i barnehager med nybygg. Et sted må barnehagene ta pengene fra.
Dette kan da være en vesentlig grunn til at personalkostnader og
pensjonsordning må være lavere i private barnehager fram til
l ikebehandling bl ir en reali tet.

Kvalitet og mangfold i barnehagen

Steinerbarnehageforbundet mener det bør være fr ihet og handlingsrom
innenfor gjeldende rammeplan og lovverk. Dette sikrer kvaliteten i
barnehagene. Rammen må styrke mangfoldet, Det er mange som 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
fr iheten t i l  å skape med glede.
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