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Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" 
Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et 
hurtigarbeidende for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder muligheten for 
lån i Husbanken,jf. Innst. 2 S (2020-2021) og vedtak 156. Som følge av vedtaket nedsatte 
Kunnskapsdepartementet i februar 2021 et partssammensatt utvalg bestående av 
medlemmer fra Fagforbundet, Kommunesektorens organisasjon (KS), Virke,  Private 
barnehagers landsforbund (PBL) og Utdanningsforbundet. Utvalget ble ledet av 
Statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget.   
 
Utvalgets mandat var todelt. I første del skulle utvalget beskrive dagens finansieringssystem 
for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i 
Husbanken. Videre skulle utvalget beskrive fordeler og utfordringer ved dagens 
finansieringssystem. Utvalget skulle ta utgangspunkt i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget 
om private barnehager. I andre del fikk utvalget muligheten til å komme med forslag til 
endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, herunder gjeninnføre 
muligheten til å ta opp lån i husbanken.  
 
16. juni 2021 overleverte utvalget sin rapport «Du er henta!» til kunnskaps- og 
integreringsminister Guri Melby. Utvalget har lagt til grunn et felles utgangspunkt om hvilke 
prinsipper som bør ligge til grunn for finansieringssystemet og er enige om deler av 
utfordringsbildet for den private barnehagesektoren. Utvalget har delt seg i et flertall og et 
mindretall som foreslår hver sin modell for hvordan sektoren bør finansieres. 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker høringsinstansenes synspunkter og innspill til rapporten, 
herunder flertallets og mindretallets forslag til fremtidig finansieringsmodell.  
Høringsfristen settes til 1. oktober 2022. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. 
Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for 

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
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Side 2 

høringsuttalelser på http://www.regjeringen.no/id2864262. Alternativt kan høringssvar 
sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige 
etter offentlighetsloven og blir publisert. 
 
Med hilsen 
 
 
Matias Nissen-Meyer (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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