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Høring - ny barnehagelov
Statistisk sentralbyrå (SSB) viser til brev fra Barne- og familiedepartementets av 16.11.2004 der SSB blir
bedt om å avgi høringsuttalelse i forbindelse med forslag til ny barnehagelov.
Vurdering av høringsnotatet
Flere seksjoner i SSB jobber med statistikk og analyser knyttet til barnehager. SSB har derfor vurdert
høringsnotatet i forhold til datainnsamling knyttet til følgende områder; "Årsmelding for barnehager per
15.12.", KOSTRA-rapportering (kommuneregnskap), foreldrebetalingsundersøkelsen
og "Årsregnskap
for ikke-kommunale barnehager".
SSB er opptatt av kvalitet og kontinuitet i innrapportering av ulike barnehagedata. SSB er i dag
databehandler på vegne av BFD og samler inn data med hjemmel i bevilgningsreglementet (av 19.
november 1959 med senere endringer) § 17 om ressursbruk og tjenesteproduksjon som igjen tjener som
grunnlag for utbetaling av statstilskudd, analyse, planlegging og styring. Når det statlige tilskuddet til
barnehagene innlemmes i rammetilskuddet til kommunene og dermed blir en del av inntektssystemet, vil
en miste dagens hjemmel for å pålegge spesielt ikke-kommunale barnehager å fremskaffe regnskapsdata
og tjenestedata. I høringsnotatet til ny barnehagelov ser det ut til at dette er ivaretatt ved at BFD skriver

"Barnehageeier må legge fram opplysninger om regnskapsdata og tjenestedata etter forskrifter fastsatt av
departementet". SSB vil da presisere at det er viktig å følge opp en forskrift med veiledning og kommentarer knyttet til korrekt regnskapsførsel for både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det er også
viktig å ha oversikt over populasjonen, noe som er ivaretatt ved at "Godkjente virksomheter skal være
registrert i Enhetsregisteret".
SSB ønsker å presisere at sammenlignbare rapporteringer av både økonomiske data og tjenestedata fra
kommunale- og ikke-kommunale barnehager er viktig, både over tid og mellom kommuner innenfor
barnehagesektoren. Men i den grad den nye loven medfører nye måltall/standarder, og man i fremtiden
ønsker statistikk m.m. for å kunne evaluere disse, er det også viktig at man så tidlig som mulig går
igjennom datagrunnlaget som finnes i sektoren for å vurdere hvorvidt nødvendige data finnes og hvordan
de mest effektivt kan samles inn. Siden dette datagrunnlaget også vil være grunnlaget for SSBs offisielle
statistikk på barnehagesektoren, ønsker SSB aktivt å bli involvert i slike prosesser.
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