Høring om ny finansieringsmodell
Barnehagene trenger en finansieringsmodell som prioriterer kvalitet i barnehagene,
som skaper ro og forutsigbarhet for både kommunale og private barnehager.
Forskrift om tilskudd til barnehager §1 formål: «sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd».
Likeverdig behandling oppleves ikke per i dag med dagens ordning!
Med nytt forslag vil en del barnehager få mer tilskudd og noen mindre, men det vil være rettferdig
ut fra en nasjonalt utregnet sats for både kapital, drift pensjon og arbeidsgiveravgift. Med ny
ordning innføres også 100 % tilskudd (98 % i 2015). Dette vil gi rettferdighet og likeverdig
behandling.
Nytt forslag med nasjonale satser gir forutsigbarhet. Forutsigbarhet er viktig for kvalitet fordi
barnehagene ikke tør og investere i verken bemanning, materiell eller bygg. Med videreføring av
dagens ordning vil det fortsatt være en diskusjon om og mulighet for feilutregninger i kommunens
regnskap med fortsatt stor ressursbruk på utregninger, klagesaker og evt etterbetalinger for
kommunen eller tilbakebetaling av tilskudd for private barnehager.
Med ny modell er satsene satt, med noen lokale justeringsmuligheter, og kommunen kan utføre
vedlikehold, prioritere innkjøp, inntak av vikarer mm i kommunale barnehager uten at det vil utløse
økte tilskudd til de private barnehagene.
Ny modell vil også føre til mindre konkurranse og lavere konfliktnivå mellom private og kommunale
barnehager og større fokus på kvalitet.
Kommunene/ regjeringen ønsker private barnehager og da må forutsetningene for å drive være til
stede. Udf er skeptisk til ny modell fordi det i enkelte kommuner kan føre til at kommunene ønsker
å privatisere pga lavere kostnader i private barnehager i den enkelte kommune. Det er en
mulighet. Men, hvis dagens ordning videreføres med uforutsigbarhet og mange steder lave tilskudd
vil det kunne føre til at små eiere gir opp og kjøpes opp av store eiere. Det betyr økt
kommersialisering av barnehagesektoren og det er jo UDF mot.
Med ny modell foreslås også et enkelt regneark som vil forenkle kommunens arbeid med utregning
av tilskudd, og de private barnehagenes arbeid med å regne, sjekke og klage på utregningene. Det
vil frigjøre store ressurser som kan brukes på kvalitetsutvikling i barnehagene! Dette vil også kunne
øke tilliten mellom barnehagemyndighet og private barnehager.
Udf er for øremerking, og det nye forslaget er det nærmeste vi kommer; med nasjonal sats for
driftstilskudd, kapitaltilskudd og prosentsats for pensjon!!

Nytt forslag er ikke fullgodt, men det UDF reagerer på blir i hvert fall ikke bedre med videreføring
av dagens ordning. UDF bør gå for ny ordning og samtidig stille krav:
Det bør presiseres at tilskudd til pensjon skal brukes på det. Lovendring må til slik at alle
arbeidsgivere pålegges å ha pensjonsordning tilsvarende kommunale ordninger for sine ansatte.
Endringen med prosentsats vil gjelde uansett modell, men med ny ordning kommer
forutsigbarheten på plass, som tidligere nevnt.
Bemanningsnorm bør innføres før 2020. Lokal handlingsfrihet med ny ordning ligger i at
kommunene kan justere tilskudd i fht bemanning i barnehagene for å spare på tilskudd.
Pedagognorm må innføres slik at kommunene ikke kan gå ned på både bemanningsnorm og
pedagognorm for å spare penger.
Verken dagens ordning eller ny modell begrenser private barnehagers mulighet til å ta ut utbytte
mm. Det bør presiseres at denne muligheten må begrenses, og tilskuddene brukes til det de er
tiltenkt.
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