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Høring -  ny barnehagelov
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Vi viser til  Barne- og familiedepartmentets høringsbrev av 9. november 2004.

Som i forrige høring om endringer i barnehageloven (høringssak 02/02852) ønsker
Brønnøysundregistrene å foreslå en lovbestemmelse som krever forutgående
registrering i Enhetsregisteret for å få godkjennelse for å drive barnehage.

Brønnøysundregistrene mener det vil være en bedre ordning, dersom man lar det være
en betingelse for godkjennelse etter barnehageloven, at barnehagen allerede er
registrert i Enhetsregisteret.

Det kan tenkes at en virksomhet som søker godkjennelse som barnehage, ikke kan
registreres i Enhets- og Foretaksregisteret av formelle grunner. Virksomheten kan for
eksempel fremstå som et selskap, men uten at det foreligger gyldig selskapsavtale.
Virksomheten vil da, p.g.a. organisasjonsformen, være registreringspliktig i
Foretaksregisteret, men vil, dersom mangelen ikke rettes, bli nektet registrert. Når
forholdene blir rettet, og enheten registreres i Enhetsregisteret/Foretaksregisteret har
man muligens ikke lenger med samme enhet å gjøre som tidligere er godkjent etter
barnehageloven.

Dessuten kan barnehager som ikke er registrert i Enhetsregisteret, men som har rett til
statlig driftstilskudd etter godkjenning, fa problemer med å kunne motta tilskudd,
ettersom banker som regel krever organisasjonsnummer og dermed registrering i
Enhetsregisteret ved opprettelse av konto.

Vi ser heller ikke bort i fra at barnehager som er godkjent etter reglene i barnehage-
loven, vil, under henvisning til at de allerede er "godkjent", kunne protestere på at de
ikke kan registreres i Enhetsregisteret.
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Side 2

Forslaget slik det foreligger, vil etter vårt syn kunne føre til unødvendig merarbeid
både hos barnehager, godkjennelsesmyndigheter og Brønnøysundregistrene.

Etter dette ber vi om at forslaget til nye regler endres slik at det at virksomheten
allerede er registrert, gjøres som en betingelse for godkjennelse etter barnehageloven.
Ny § 10, 2. ledd kan eksempelvis lyde:

"Virksomheter må være registrert i Enhetsregisteret  før godkjenning. "

Med hilsen
BRØNNØYSUNDREGISTRENE
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