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HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED 
FORSKRIFTER - NY REGULERING AV PRIVATE BARNEHAGER  
 
Vedlegg:  Ingen 

Høringsnotat: Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter, ny regulering av private 
barnehager). 

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Mer om høringen kan en lese her:    

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-
med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/ 

 
SAMMENDRAG: 
Gausdal kommune gir høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven med 
forskrifter knyttet til ny regulering av private barnehager. 

 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Saksframstilling: 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny regulering av private barnehager på høring 
med høringsfrist 26. juli. Målet med reguleringen er å utvikle en mangfoldig barnehagesektor 
med rom for barnehager med ulik størrelse, eierform og pedagogiske profiler, og at foreldre-
betaling og kommunale tilskudd kommer barna i barnehagen til gode. Det er et uttalt ønske om 
at regelverksendringene skal stå seg over tid. Høringsinstansene oppfordres til å gi innspill på 
hvor inngripende endringene vil være for kommunene.    

Regjeringen mener det skal være mulig å etablere nye private barnehager, men har ikke tatt 
endelig stilling til om det bør bli enklere å få tilskudd til nye barnehager. En plikt til finansiering 
av nye barnehager kan redusere kommunens handlingsrom. Regjeringen mener det ikke er 
ønskelig at regelverket skal gripe for mye inn i kommunens mulighet til å styre og utvikle 
barnehagetilbudet, og ønsker derfor tilbakemeldinger på hvor høy terskelen skal være for å 
avslå søknad om tilskudd. Høringen foreslår også at kommunen kan stille vilkår om at nye 
private barnehager må være ideelle for å få tilskudd, og ønsker også tilbakemelding på dette.    

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager2/id2641852/
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Regjeringen mener dagens regelverk for regnskapsføring og kontroll for private barnehager er 
utdatert. I tillegg til nye krav til rapportering, forbud mot låneopptak, og krav om at alle 
barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, foreslås det å flytte ansvaret for det 
økonomiske tilsynet til Kunnskapsdepartementet, og delegere dette til Utdanningsdirektoratet. 
Høringsinstansene oppfordres også til å komme med tilbakemeldinger på hvilken statlig instans 
som skal veilede kommuner og private barnehager i regelverket.    

Videre er det forslag om flytting av søknadsbehandling av dispensasjonssøknader til 
fylkesmannen. Alternativt å beholde dette i kommunene, med krav i barnehageloven til 
uavhengig organisering av eier og myndighetsoppgaver. Høringsinstansene oppfordres med å 
komme med tilbakemeldinger på dette.    

Det foreslås to endringer i tilskuddsberegningen. For det første foreslås det å redusere 
pensjonspåslaget fra 13 til x prosent. Det oppfordres til innspill på prosentsats på 
pensjonspåslaget. Private barnehager med pensjonsavtale inngått før 1.1.2019 kan få dekket 
pensjonskostnadene, oppad til kommunens nivå, ved søknad. For det andre foreslås det å 
utrede differensiert tilskudd etter barnehagens størrelse. Modellen som skisseres tar 
utgangspunkt i nasjonale knekkpunkt for smådriftsulemper. Det betyr at tilskuddssatsen til 
private barnehager er høyere for de 25 første plassene, med en lavere sats fra barn 26 og 
oppover.  I tilskuddsberegningen tas det hensyn til størrelsen på kommunale barnehager, og det 
korrigeres for denne før tilskudd utbetales til private barnehager.    

 
 
VURDERING: 
Rådmannen mener det er viktig å gi en høringsuttalelse i denne saken. Selv om det er flere 
positive elementer i høringen, mener vi at forslagene samlet sett ikke bidrar til økt kvalitet eller 
styrking av kommunens muligheter til å sikre et godt barnehagetilbud for alle barn. 
 
Fylkesstyrene/rådmannsutvalgene i KS Hedmark og KS Oppland har også oppfordret 
kommunene til å gi høringsuttalelse.  
  
 
 
Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling: 
 

 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 
ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 



  
 
 

  
 
 

 

bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 
kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   

 
 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   

 

 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 50/19 den 11.06.2019. 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt.  
 
Innstilling: 
 

 Gausdal kommune mener barnehageloven må sikre at kommunene kan ivareta sitt 
ansvar for å dimensjonere, finansiere og kvalitetsikre et likeverdig barnehagetilbud med 
høy kvalitet til alle barn med rett til plass, uavhengig av hvem som eier barnehagen.    

 
 Gausdal kommune støtter en videreføring av kommunens frie skjønn når kommunen 

vurderer om nye private barnehager skal få tilskudd eller ikke. En eventuell utvidelse av 
finansieringsplikten svekker det lokale handlingsrommet, og muligheten for å drive en 
effektiv og forutsigbar barnehagesektor med fornuftig kapasitetsutnyttelse. Det vil også 
bryte med nærhetsprinsippet og prinsippet om rammefinansiering. Gausdal kommune er 
derfor sterkt mot en utvidelse av finansieringsplikten.   
 

 Gausdal kommune mener kommunen må få mulighet til å forplikte private barnehager 
til å oppfylle lokale krav til bemanning og pedagogtettet, og prioritere barn med rett til 
plass, for å få 100% tilskudd. For å være en del av det samlede tjenestetilbudet, må de 



  
 
 

  
 
 

 

kunne forpliktes til å delta i lokal kompetanseheving og samhandlingstiltak til beste for 
alle barn i kommunen.   

 
 Gausdal kommune støtter ikke at ansvaret for tilsyn med økonomiske forhold i private 

barnehager flyttes til Kunnskapsdepartementet. Kommunene må fortsatt ha 
hovedansvar for å sikre at kommunale tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til 
gode.  
 

 Gausdal kommune støtter forslaget om å innføre en meldeplikt for private barnehager 
ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer.   
 

 Gausdal kommune støtter ikke en egen bestemmelse i barnehageloven om hvordan 
kommunen skal organisere oppgavene sine, herunder forskriftsregulering av 
stillingsbrøk for styrere.   

 

 
 
 
 


