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Emne:  Statsbudsjettet 2011 – rammefinansiering av barnehager 

 
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er svært bekymret for konsekvensene dersom den foreslåtte 
rammefinansieringen av barnehager vedtas som planlagt. 
 
Følgende tilskudd er foreslått innlemmet i rammetilskuddet: 

- Ordinært driftstilskudd til barnehager (kap. 231 post 60) 
- Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage (kap. 231 post 62) 
- Skjønnsmidler til barnehager ( kap 231 post 65) 

 
Foreldreutvalget for barnehager mener:  

Det er et særdeles svakt lov- og regelverk for sikring av kvaliteten i barnehagene. Brustad utvalget 
har akkurat startet sitt viktige arbeid og leverer innstilling 2011. Når et utdypende og mer fullstendig 
lovverk med rammer og kvalitetskriterier i etterkant av deres arbeid er på plass, kan 
rammefinansiering av barnehager vedtas. 

 FUB mener at rammefinansiering av barnehager kan vedtas tidligst i statsbudsjettet for 2013. 

Begrunnelse: 
-  Der er ikke mulig å sikre pengene til barnehagene gjennom rammefinansiering. Skolen har til 

sammenligning lover og forskrifter om standard og spesifikke krav som sikrer midler til skole. 
Norge har en barnehagelov fra 1975 som ikke sikrer innhold og kvalitet på samme måte. 

 
- Et eksempel er kompetansekrav til ansatte. (Det er kun utdanningskrav til èn pedagog pr 14 – 

18 barn over 3 år og 7 – 9 barn under 3 år). Personalkostnadene vil her endres.  
Brennautvalget (2010) foreslår endringer i sin innstilling. 

 
- Det mangler flerfoldige førskolelærere (om lag 4000 førskolestillinger har dispensasjon). 

Førskolelærerutdannelsen er evaluert av NOKUT i 2010 og viser at utdannelsen må styrkes på 
flere områder; både å rekruttere nye studenter og å gi studentene et kvalitativt bedre innhold i 
utdanningen. 

 
-  Mange kommuner signaliserer kutt i barnehagesektoren kommende år. Mange kommuner har 

overforbruk og må kutte i budsjett for 2011. Barnehagene er ikke skånet for disse 
nedskjæringene. Kommuner hevder at finansieringsansvaret som kommunene har overfor 
barnehagene ikke er fullfinansiert fra statens side.  Uten gjennomprøvde standarder og et 
utfyllende lovverk, frykter FUB at konsekvensen vil bli kutt i finansieringen til barnehagene. 

 
I 2008 avdekket stikkprøver i 60 kommuner at statlige skjønnsmidler til barnehager ble benyttet til 
andre formål enn barnehagedrift. Kommunene måtte betale tilbake til sammen 49 millioner kroner.  
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-  Det er fremdeles ikke full behovsdekning. Alle de foreldrene som har barn som ikke har rett til 
barnehageplass og hvor foreldrene har avviklet foreldrepermisjonen, vil måtte finne 
alternativer til barnehageplass. Tidligere fikk kommunene tilskudd til hvert barn de tilbød 
barnehageplass, og kunne således ha en mer ambisiøs barnehagedekning enn andre 
kommuner uten å tape økonomisk. Dette er ikke lenger mulig, for selv om kommunen både 
har ledige plasser og barn i kø, vil det ikke bli tilført midler gjennom rammefinansieringen for 
flere barn enn "garantibarna". Tapere er barnehagebarn født på feil side av 31.08. Et eksempel 
på dette er Stavanger som tidligere hadde en tremånedersgaranti;  plass innen tre måneder 
etter søknad etter fylte ett år. Denne vil det ikke lenger være økonomisk forsvarlig å 
opprettholde, jfr kommunalstyremøte for oppvekst, 31. august 2010. 

 
-  Vedr. barn med nedsatt funksjonsevne, innebærer rammefinansieringen at de tidligere 

øremerkede midler til tilrettelegging og tiltak for disse barna, nå ligger i fellespotten. FUB er 
redd dette vil føre til et dårligere tilbud i konkurranse med andre store oppgaver for 
kommunen/barnehagene. Det er også kjent fra tidligere (ref. Midtlyngutvalget) at den 
manglende helheten i lovverket skaper vansker i kommunene ved tildeling av midler til barn 
med nedsatt funksjonsevne. 

 
FUB  er fornøyd med at Brustadutvalget er satt ned og skal gå gjennom eksisterende lovverk på 
barnehageområdet. Dette arbeidet er veldig viktig. Før dette arbeidet er gjennomført er det uheldig å 
iverksette rammefinansiering av barnehagene. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lena Jensen      
Leder av FUB        

 


