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Høringsuttalelse – om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i 
ikke-kommunale barnehager 

Vi viser til høringsbrev av 25.oktober 2011. IKO – Kirkelig pedagogisk senter vil med dette gi sin 
høringsuttalelse. 

Vi vil først uttrykke vår støtte til hovedkonklusjonene i høringsnotatet, og vi registrer med tilfredshet 
at departementet har arbeidet videre med saken etter høringsrunden i 2010. Vi viser for øvrig til vår 
høringsuttalelse sammen med KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon den gangen.  

IKO støtter forslag til ny § 14 a. Det bidrar på en god måte til å sikre barn et kvalitativt godt 
barnehagetilbud hvor hovedfokus er at de offentlige tilskuddsordningene sammen med 
foreldrebetalingen skal komme barna til gode.  

IKO har ved en rekke anledninger understreket behovet for likebehandling av offentlige og private 
barnehager, og vi synes forslaget støtter opp under dette, selv om vi kunne ønske at opptrappingen av 
offentlig tilskudd til 100 % skjedde umiddelbart. Høringsforslaget bidrar til en ansvarliggjøring av de 
ikke-kommunale barnehagene som vesentlige bidragsytere når det gjelder å sikre full 
barnehagedekning. Det er viktig å understreke at de private barnehagene ikke bare er nødvendige for 
å oppnå målet om full barnehagedekning, men de bidrar også til et mangfoldig tilbud tilpasset ulike 
behov.  

Vi vil samtidig fremheve kravet om at barnehagen ikke skal ha vesentlig lavere personalkostnader enn 
det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. Dette støtter vi, men det stiller samtidig krav 
til kommunene om at også de har tilfredsstillende voksentetthet og pedagogisk kompetanse i sine 
barnehager. Vi understreker derfor at staten må følge med på kommunenes skjønnutøvelse når det 
gjelder beregning av personaltetthet i kommunale barnehager så vel som private barnehager.  

Vi vil også trekke fram som positivt at loven åpner opp for at barnehagene kan ha et rimelig overskudd 
så lenge punktene a), b) og c) i forslag til ny § 14 a er oppfylt.  

Når det gjelder § 16 og § 16 a, ser vi positivt på at det her defineres i hvilke tilfeller og på hvilken måte 
kommunene kan bruke sanksjoner når det gjelder håndheving av lovens § 14 a. Det gir rammer og 
forutsigbarhet både for kommunen som tilsynsmyndighet og for de ikke-kommunale barnehagene.  

Vi gir også vår tilslutning til at barnehager med til sammen færre enn 20 barn, og familiebarnehager 
med til sammen færre enn 10 barn kan benytte en uavhengig regnskapskyndig til å attestere 
regnskapet, framfor revisor. For mindre barnehageaktørene er dette av viktig både med tanke på nivå 
av byråkratisering og økonomi. 

Vennlig hilsen 
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