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Høringssvar angående forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter  
 
IKO – Kirkelig pedagogisk senter viser til departementets utsendelse av høringsnotat 

angående forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om 
psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) datert 12. august 2019. 
 

IKOs barnehagekontor er en del av IKO – Kirkelig pedagogisk senter og er en 
interesseorganisasjon for menighets- og organisasjonsbarnehager, stort sett enkeltstående, 

men noen tilhører også større enheter.  

 
IKOs Barnehagekontor (IKO) vil komme med følgende kommentarer. 
 

IKO er enig i lovforslagene som sikrer barns rett til et forsvarlig psykososialt miljø. 

Høringsnotatet gir en god og grundig gjennomgang. Endringene er tydelig forankret i 
oppfatningen av at det som er best for barnet skal være styrende. 
 

Bak overskriftens «mm» skjuler det seg et element knyttet til forslagene om ny regulering av 
barnehagesektoren: forslaget om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 

IKO oppfatter det som uryddig å blande denne saken forholdsvis anonymt inn i saken om 

psykososialt barnehagemiljø. Dette er særlig problematisk fordi dette forslaget møtte 
betydelig motstand i den første høringsrunden. IKO mener at saker som omhandler 

regulering av barnehagesektoren bør behandles i egne prosesser og ikke bli gjemt bort i 

andre saker. 
 

IKO støtter ikke forslaget om å innføre et krav om at hver barnehage skal være et selvstendig 
rettssubjekt, med krav om eget regnskap, årsberetning og revisjonsberetning.  
IKO støtter intensjonen med forslaget, som er å gjøre barnehagenes økonomi mer åpen og 
gjennomsiktig, unngå at penger som var tiltenkt barnehagebarn havner andre steder i store 

kompliserte eierorganisasjoner, og at eiere ikke kan usynliggjøre utbytte/inntjening på 

barnehagen. Det er svært viktig å regulere barnehagesektoren slik at urettmessig 

utbytte/inntjening unngås. IKO tror imidlertid ikke at dette forslaget er hensiktsmessig i 
forhold til problemstillingen. IKO anser at forslaget vil gi større eierorganisasjoner 

unødvendige ekstrautgifter, og frata barnehager som har samordnet driften, deler av 
stordriftsfordelene. Kommunene nyter også godt av stordriftsfordeler i sine barnehager, og 
det synes urimelig at private barnehager skal fratas samme mulighet.  
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Flertallet av IKOs medlemsbarnehager pr i dag er enkeltstående barnehager, men utviklingen går i 

retning av ulike former for sammenslutninger av barnehager. Krav om at hver enkelt barnehage 
skal være et selvstendig rettssubjekt kan føre til ny oppsplitting og IKO mener dette sannsynligvis 
vil virke byråkratidrivende.  
IKO mener at ryddig og gjennomsiktig økonomi, som er lett å utøve tilsyn og kontroll med, er mulig 
på andre måter. Et klarere økonomisk regelverk, der hver avdeling/barnehage har et tydelig 
avdelingsregnskap, økonomisk innsyn og kontroll vil være viktigere virkemidler enn oppsplitting 

av barnehagesammenslutninger.  
IKO vil understreke at ingen organisering vil redusere behovet for tilsyn og kontroll. De som vil 
berike seg urettmessig eller på andre måter utnytte barnehagene økonomisk, kan alltid finne 
måter å gjøre det på. Dette gjelder også for enkeltstående barnehager.  

 
IKO vil understreke departementets forslag om at kommunen skal likebehandle private og 

kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet. 
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