
 

 

Høringssvar på forslag til lovendring vedrørende bruk av 
offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale 
barnehager. 

 
FUB har sett på departementets forslag til endringer i barnehageloven. Det 

foreslås en ny økonomiforskrift og forslag til endringer i forskrift om likeverdig 

behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  

 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) er glad for at høy kvalitet i barnehagen 

skal sikres gjennom likeverdig finansiering av kommunale og ikke-kommunale 

barnehager. I det foreslåtte lovforslaget er hensikten at offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager kommer barna til gode.  FUB 

mener at det offentlige tilskuddet og foreldrebetalingen må komme barna til gode 

gjennom gode barnehageopplevelser og høy kvalitet. For å få til dette mener 

FUB det er behov for et tydeligere regelverk og et verktøy som sikrer en mer lik 

praksis over hele landet. 

 

For foreldrene er det avgjørende at alle barnehager kan gi barna et godt 

pedagogisk tilbud i trygge omgivelser. FUB mener at kvalitet og innhold i både 

kommunale og private barnehager må sikres. De private barnehageutbyggerne 

har vært en viktig bidragsgiver i å oppnå full barnehagedekning. FUB mener at 

mangfoldet i barnehager med små og store enheter og ulike eierformer må 

fortsette, og støtter forslaget til unntaket fra revisorattesten for de minste 

enhetene. Barnehagene har i mange år scoret høyt på brukerundersøkelser og 

er et av de tjenestetilbudene brukerne er mest fornøyd. De private barnehagene 
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tilbyr et betydelig antall barnehageplasser og tilbakemeldinger etter 

undersøkelser om kvaliteten på tilbudet viser at brukerne er minst like fornøyde 

som i de kommunale barnehagene.  

 

FUB er opptatt av at kommunen har mulighet til å legge til rette for et 

barnehagetilbud av høy kvalitet og med gode rammevilkår for private og 

kommunale barnehager. Den store veksten på barnehageområdet har ført til at 

kommunenes oppgaver har økt i omfang. FUB er usikre på om kommunene har 

nødvendige ressurser til å ivareta forvaltningen av barnehagene: 

- FUB ser det som nødvendig at kommunene sikres et nøytralt og 

selvstendig system for tilsyn av barnehagene. Dette kan bidra til en 

kvalitetssikring av tilsynet. Tilsyn og kvalitet henger nøye sammen og en 

økt legitimitet vil også kunne bidra til en kvalitetsheving på de områdene 

man fører tilsyn med. Kommunen som barnehagemyndighet eier og drifter 

egne barnehager samtidig som de forvalter tilskudd, er saksbehandler og 

tilsynsmyndighet for både egne og private barnehager. FUB ser med 

bekymring på den økte belastningen og alle rollene som kommunen etter 

hvert har fått, uten at de nødvendigvis har kompetanse og ressurser til å 

utøve dette på en systematisk og transparent måte.  

- For å sikre innhold og høy kvalitet i alle barnehager er det nødvendig at 

administrasjonen i kommunen har barnehagefaglig kompetanse.  

- FUB mottar henvendelser fra foreldre i barnehager fra hele landet som er 

bekymret for de økonomiske vilkårene. Foreldrene er spesielt bekymret 

for lavere personalressurser. I en undersøkelse FUB har utført, svarer 

halvparten av styrerne at de har opplevd kutt i budsjettene etter at 

rammefinansieringen ble innført. Det viser seg at kuttene i stor grad 

rammer personaleressursene som igjen er den viktigste enkeltstående 

kvalitetsfaktoren i barnehagen. Videre er vi opptatt av likebehandling 

uavhengig av kommune. FUB mener at det må etableres et system slik at 

alle barnehager sikres likeverdige økonomiske kår. Slik det er i dag, kan 

tilskuddene variere mye fra kommune til kommune.  FUB mener at det 



 

 

bør benyttes et verktøy som sikrer en lik behandling i alle kommuner. De 

private barnehagene må sikres et tilskudd som er forutsigbart og som 

dekker de reelle kostnadene. Et slikt verktøy ville også være etterprøvbart 

i en evt klagebehandling.  

FUB støtter forslaget om at de offentlige tilskuddene og foreldrebetalingen skal 

komme barna til gode. Det overordnede målet må være et tilbud av høy kvalitet i 

alle barnehager. For å nå dette målet mener FUB at forvaltningsnivåene må 

styrkes, og at det må etableres verktøy som sikrer en reell kostnadsdekning, 

likeverdig økonomiske vilkår og en forutsigbar ordning. 
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