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Høring: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny regulering av private 
barnehager) 

Kunnskapsdepartementet legger fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
(barnehageloven), forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager, 
forskrift 30. november 2012 nr. 1108 om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager 
(økonomiforskriften til barnehageloven) og forskrift 22. juni 2017 om pedagogisk bemanning og 
dispensasjon i barnehager.  

- I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye
private barnehager.

Skolenes landsforbund vil på det sterkeste gå imot at det skal bli enklere å få tilskudd til nye
private barnehager. Ei oppmjukning av regelverket her kan føre til at enda flere kommersielle
aktører kommer på banene i forhold til å starte opp private barnehager, med mål om stor
profitt.

Skolenes landsforbund mener at barnehager skal være offentlig eiet og drevet, og ikke på
noen måte drives av profitthensyn.

Det er viktig at det i barnehageloven med forskrifter har de samme begrensningene for å ta
ut utbytte som det per i dag ligger i lov om frittstående skoler (friskoleloven)

- Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å stille vilkår om at nye
private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd.

Etter Skolenes landsforbund sitt syn, skal kommunen stille krav til alle private barnehager om
at de skal være ideelle. Private sugerør i fellesskapets kasser ødelegger velferdsstaten.
Skolenes landsforbund mener dessuten at barnehager skal være gratis for kommunens
innbyggere.

- Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at
færre private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har.

Det bør ikke lages ei ordning som fratar ansatte i barnehagene en anstendig pensjon.
Ordninga skal heller ikke være slik at eiere øker sin profitt på tilskudd til pensjonsordninger.
Vi bør støtte forslaget om nedjustering. Nivået for tilskuddet må ikke være høyere enn



minimumspensjon. Alle barnehager som har bedre pensjon enn dette, får tilskudd etter hva 
de faktisk bruker, begrenset oppad til nivået i kommunale barnehager. 
 
 

- Departementet vurderer også om det skal gjøres endringer i beregningen av 
driftstilskuddet til private barnehager.  
 
Dagens finansieringsmodell av private barnehager har åpenbare svakheter. Jo billigere en 
kommune kan drive sine egne barnehager, jo mindre må de overføre til private. Dersom de 
kommunale barnehagene kutter maksimalt i drift og sentraliserer barnehagene i kommunen 
til store enheter vil de spare store beløp på overføringene til private.  
Dagens finansieringsmodell er dermed et incitament til å senke kvaliteten både i kommunale 
og private barnehager. Dette går ut over de som barnehagene er til for, barna.  
 
Skolenes landsforbund ønsker oss en nasjonal sats for alle barnehager, både offentlige og 
private. Dette gis gjennom rammetilskuddet til kommunene. Kommunene overfører 
tilsvarende den nasjonale satsen til de private barnehagene, på bakgrunn av en lokal 
justering basert på bemanningstetthet, åpningstider, arbeidsgiveravgift og faktiske 
pensjonsutgifter. 

 
 

- Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 
barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.  
 
Dette er vi enige i 
 

- Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 
tydeliggjøres i loven.  

 
Enig 
 

- Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager ikke kan ta opp lån på 
andre måter enn i et finansforetak.  

 
Enig 
 

- Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 
barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre 
tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med 
kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om 
økonomiske forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til 
Utdanningsdirektoratet.  

 
Enig 
 

- Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til 
innsyn i dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig 
for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. Departementet foreslår at 
ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra bemanningskravene i 



barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, eller at det lovfestes at 
kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i kommunen.  

 
Skolenes landsforbund mener dette ansvaret skal være lagt til fylkesmannen. 
 

- Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 
forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte 
eller andre organisatoriske endringer. 

 
Helt klart en selvfølge at det skal være slik.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Bodil Gullseth 
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