
 
FUB er skuffet over kutt på 325 
millioner til barnehagene 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser til Prop.1 S(2013–2014) 
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2014, 
Kap 231 Barnehagar og endringsforslag til statsbudsjettet for 2014 
 
 
Skuffet over kutt 
Den forrige regjeringens foreslag om å bevilge 241 millioner kroner til en gradvis 
innføring av to barnehageopptak og 163 millioner kroner til å senke maksimalpris for 
barnehageplass, er ikke blant den nye regjeringens tiltak. Den nye regjeringen satser 
10 mill kroner mer på kompetanseheving av barnehagestyrere og 69 mill kroner på 
økonomisk likebehandling av de private barnehagene. 
 

  

Dermed er den nye regjeringens reelle kutt på barnehagesektoren sammenlignet 
med det opprinnelige forslaget på 325 mill kroner. 

To opptak 
FUB er skuffet over at regjeringen likevel ikke går inn for to barnehageopptak pr år 
slik at flere barn får rett til barnehageplass. Dette er et viktig tiltak for kvaliteten i 
barnehagen og foreldrene er svært opptatt av dette. 

Foreldrebetaling 
Det at regjeringen foreslår å videreføre maksprisen i 2014 på samme reelle nivå som 
i 2013, betyr at dagens makssats per måned øker fra kr. 2330 i 2013 til kr. 2405 i 
2014. Når regjeringen nå ikke fryser foreldrebetalingen i barnehagen, forventer FUB 
at Stortinget får på plass felles nasjonale bestemmelser for inntektsregulert betaling 
av barnehageplass for småbarnsfamilier så raskt som mulig. En differensiert 
foreldrebetaling er et viktig tiltak for å styrke alle foreldrenes muligheter for 
barnehageplass og for målarbeidet med sosial utjevning.  

Kompetanse 
FUB er glad for at regjeringen setter av 50 mill til kompetanseheving i 
barnehagene, men mener at summen burde vært langt høyere. Det er 4000 
dispensasjoner fra utdannelseskravet som barnehagelærer og mer enn 45 000 
jobber i barnehagen uten utdanning. Det er stort behov for etter- og videreutdanning i 
barnehagen. Å styrke kvaliteten med økt kompetanse gir gode virkninger på lang sikt 
og vil utgjøre en stor forskjell.  
 
Likebehandling 
Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 69 millioner kroner til økt grad av 
likebehandling mellom private og kommunale barnehager. FUB syntes det er både 
viktig og bra at det offentlige tilskuddet til de private barnehagene økes til 98 prosent 
av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i støtte. Slik legges det til rette 

http://www.fubhg.no/�


for å utjevne kvalitetsforskjeller mellom kommunale og private barnehager. 
 
Lovfestet bemanningsnorm  
Med tilnærmet økonomisk likebehandling er det på tide at regjeringen gir 
kommunene mulighet for å sette strengere krav til kvalitet og bemanning i 
barnehagene. Pengene som bevilges til barnehage skal komme barna våre til gode 
og FUB undrestreker at hensikten med offentlige tilskudd til barnehager er å gi et 
godt barnehagetilbud til foreldre og barn. All forskning viser at det er når barna er 
små vi kan forebygge og forberede barna på en best mulig utvikling på alle områder. 
 
FUB er svært opptatt av at det sikres god kvalitet og innhold i alle barnehager. Det 
aller viktigste arbeidet med barnehagene er at det jobbes kontinuerlig med å sikre et 
kompetent og stabilt personale. Foreldrene trenger å vite at det er det nok 
kompetente voksne i barnehagen som er til stede for barna og FUB ønsker derfor at 
en lovfestet bemanningsnorm blir gjennomført så raskt som mulig og før 2020.  
 
 
FUB mener at barnehagesektoren burde få en budsjettøkning og ikke en 
budsjettreduksjon. Den nye regjeringens satsing på barnehagesektoren er skuffende 
og FUB håper at Stortinget i budsjettbehandlingen vil prioritere de aller minste. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Lena Jensen   
Leder 
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