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Vedrørende høring - finansiering av private barnehager
Vi viser til høring om finansiering av private barnehager publisert 22. mai 2015.
Vi anbefaler at Utdanningsdirektoratet bør se de private barnehagenes
innrapporteringsfrister i sammenheng med andre innrapporteringsfrister for private
barnehager. For eksempel innrapportering av årsregnskapsregnskap til
Regnskapsregisteret og selvangivelse til Skatteetaten. Dette for å unngå at de private
barnehagene for eksempel må utarbeide revisorgodkjent tidligere til Utdanningsdirektoratet
(og kommunene) enn det aksjeloven jfr. revisorloven krever.
I 2011 ble regelverket endret slik at små aksjeselskaper kan velge å ikke engasjere revisor
til å godkjenne årsregnskap. De fleste private barnehager som mottar tilskudd må imidlertid
engasjere revisor til å godkjenne årsregnskapet fordi dette er et krav i regelverket for
tilskudd til private barnehager. Vi oppfordrer Utdanningsdirektoratet til å se på muligheten
for at flere små private barnehager kan slippe krav om revisorgodkjent regnskap, fordi det
er en relativt stor kostnad for private barnehager å engasjere revisor. For eksempel ved å
innføre stikkprøver for små private barnehager.
Vi oppfordrer Utdanningsdirektoratet til å vurdere Altinn som innrapporteringskanal i
forbindelse med tilskudd. Private barnehager benytter allerede Altinn til å innrapportere
blant annet årsregnskap og selvangivelse.
Videre oppfordrer vi Utdanningsdirektoratet til å se på muligheten for å gjenbruke mer
innrapportert informasjon fra andre etater istedenfor å be om dette fra private barnehager
via Basil i forbindelse med tilskudd. Spesielt oppfordrer vi Utdanningsdirektoratet til å se på
muligheten for å gjenbruke mer informasjon fra selvangivelsene som de private
barnehagene innrapporterer til Skatteetaten. Det kan også være grunndata fra blant annet
Brønnøysundregistrene som eventuelt kan gjenbrukes. Mer informasjon om gjenbruk av
grunndata fra Brønnøysundregistrene finner du her :
http://www.brreg.no/samordning/grunndata/index.html: Krav om gjenbruk av informasjon
fremgår av Oppgaveregisterlovens § 5:
Offentlige organer plikter der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter når
oppgavepliktene egner seg for samordning. En oppgaveplikt egner seg for
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samordning når denne inneholder samme opplysning som andre oppgaveplikter og
de offentlige organer hver for seg har hjemmel til å innhente disse opplysningene
fra de næringsdrivende.
Brønnøysundregistrene bistår gjerne Utdanningsdirektoratet i forhold til gjenbruk av
grunndata og andre forenklingstiltak for private barnehager.
Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart.
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