
 

Høringsforslag: Regulering av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 
 

Bakgrunn 

For å sikre at likeverdig finansiering fører til likeverdig høy kvalitet i barnehagene, foreslår 

departementet bestemmelser som skal sikre at offentlig tilskudd og foreldrebetalingen i 

private barnehager kommer barna i barnehagene til gode. Fra 2011 har kommunene overtatt 

finansieringsansvaret for barnehagene. Samtidig skal tilskuddene til private barnehager 

trappes opp de nærmeste årene slik at de oppnår samme grad av offentlig finansiering som 

kommunale barnehager. Det er viktig at finansieringsansvaret følges opp med et regelverk 

som i større grad gir kommunen muligheter til å inndra offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

dersom midlene ikke brukes i tråd med formålet. Samtidig er det vektlagt at private 

barnehager fortsatt får gode rammevilkår for å drifte gode barnehager. 

 

 

Hovedinnhold i forslaget 
 

1. En ny lovbestemmelse i barnehageloven som fastslår at offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.  

 

2. Barnehager kan beholde overskudd hvis: 

a. Barnehagen kan dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

benyttes i tråd med formålet. Midlene skal dekke bare kostnader direkte 

relatert til drift av barnehagene. Regnskapene skal revisorattesteres.  

b. Barnehageeier ikke har belastet barnehagen med eksempelvis urimelig 

høye lønninger for egen arbeidsinnsats eller urimelig høy husleie for egne 

lokaler. 

c. Personalkostnader per heltidsplass ikke er vesentlig lavere enn det 

kommunen har i sine barnehager.  

 

3. Unntak fra revisorattestasjon: Barnehageeiere som sammen med nærstående 

kontrollerer ordinære barnehager med til sammen færre enn 20 barn eller 

familiebarnehager med til sammen færre enn 10 barn eller én åpen barnehage, kan 

i stedet for revisor velge en uavhengig regnskapskyndig til å attestere regnskapet.  

 

4. En ny lovbestemmelse som gir kommunen flere reaksjonsmidler ved brudd på 

dette regelverket. Kommunen kan både holde tilbake tilskudd, redusere neste års 

tilskudd og kreve penger tilbakebetalt. 

 

5. En ny økonomiforskrift for ikke-kommunale barnehager.  

 

Prosess 

Høringsfrist er satt til 1. februar 2012. Etter planen skal lovendringene gjelde fra 1. januar 

2013. 


