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Vedlegg: 
Rapport «Du er henta» 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
 
Sammendrag: 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse til Storberget – utvalgets rapport «Du er henta». 
 
Saksutredning: 
Som en del av statsbudsjettet for 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et 
hurtigarbeidende utvalg for å utrede finansieringen av private barnehager, herunder 
muligheten for lån i Husbanken. 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. 
 
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. 
 
Vurdering: 
Prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager har 
siden barnehageforliket vært et mål i seg selv og et virkemiddel for å nå full behovsdekning. 
Barnehagelovens § 19 slår fast prinsippet om økonomisk likeverdig behandling mellom 
kommunale og private barnehager. Dette betyr at alle godkjente barnehager skal 
behandles likeverdig når det gjelder offentlige tilskudd. Dette uavhengig av om tilskuddet 



kommer fra staten, kommunen eller fylkeskommunen. 
 
Kommunene har i mange sammenhenger etterspurt forenkling av dagens tilskuddssystem. 
Tilbakemeldingene er tydelige på ønsket om større presisjon med hensyn til at kommunale 
tilskudd skal dekke faktiske kostnader. Videre er det fortsatt ønske om rammefinansiering 
og kommunalt skjønn i finansieringen av nye barnehageplasser. 
 
På flere områder som berører barnehagene har kommunen hovedansvar for det 
helhetlige tilbudet. Kommunen har for eksempel som skoleeier plikt til å utarbeide plan 
for overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5.  
 
Det er de siste årene satt nye nasjonale krav til bemannings- og pedagogtetthet, i tillegg til 
nye faglige krav og føringer til barnehagene. Det er kommunene som har et helhetlig ansvar 
for barn og unges oppvekstsvilkår og kommunedirektøren mener det er en ulempe at 
finansieringssystemet i dag mangler mekanismer som stimulerer til eller belønner satsning 
på kvalitet i barnehagene utover nasjonale krav. 
 
Det er kommunen som har plikt til å tilby plass til alle barn med rett til plass, og sørge for et 
tilbud tilpasset lokale forhold og behov. Kommunedirektøren mener at dagens system gir 
lite handlingsrom og fleksibilitet til å styre kapasiteten i sektoren. 
 
Kommunedirektøren presiserer at samarbeidet med de private barnehagene i Øyer 
kommune er svært godt og er opptatt av å sikre forutsigbarhet for videre drift av de private 
barnehagene, inkludert sikring av tilstrekkelig finansiering. 
 
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar følgende innspill: 
 

1. Øyer kommune er opptatt av at likebehandling forutsetter like plikter og rettigheter 
og støtter den lokale samhandlingsmodellen som flertallet i Storberget - utvalget 
foreslår. 

 
2. Øyer kommune støtter at kommunen gis anledning til å forplikte private barnehager 

til å delta på helhetlige satsinger, prioritere barn med rett til plass og følge lokalt 
bestemte bemannings- og utdanningskrav som vilkår for å tildele tilskudd. 

 
3. Øyer kommune støtter flertallets forslag og mener det legger til rette for 

forutsigbarhet, økt demokratisk styring og sikrer at offentlige tilskudd kommer 
barna til gode. 

 
4. Øyer kommune er svært kritisk til mindretallets forslag om innføring av nasjonale 

satser i alle kommuner. Dette vil svekke kommunens muligheter til å prioritere på 
vegne av våre innbyggere. 
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