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HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER 
 
Det vises til høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter datert 26.04.19. 
 
Øyer kommune har følgende innspill til forslagene: 
 
Plikt til å finansiere nye private barnehager 
Øyer kommune er kritisk til forslaget om endring i kommunens finansieringsplikt for nye 
private barnehager. Det er i dag i all hovedsak kommunen som tilpasser sin kapasitet 
dersom det er overskudd av barnehageplasser. Plikt til finansiering av nye barnehager vil 
frata kommunen den viktigste muligheten til å styre barnehagekapasiteten i kommunen. 
Dette kan føre til en mindre effektiv barnehagedrift og høyere kostnader både for 
kommunale og private barnehager. Øyer kommune mener derfor at kommunen som 
minimum må opprettholde dagens handlingsrom til å avgjøre søknader om finansiering av 
nye barnehageplasser. 
 
Vilkår om ideelle barnehager 
Øyer kommune mener det er positivt dersom kommunen får mulighet til å prioritere 
mangfold og ulike eiertyper lokalt. For å sikre reell lokalpolitisk styring av barnhagetilbudet i 
kommunen bør det også være mekanismer med bortfall av retten til tilskudd ved salg av 
barnehagen til andre eiere eller endring i selskapsform. Krav til eierskap kan for eksempel 
være et rimelig vilkår å stille fra kommunens side for finansiering av nye barnehageplasser. 
 
Flytting av ansvar for økonomisk tilsyn til Kunnskapsdepartementet 
Øyer kommune mener at kommunene fortsatt må ha hjemmel for å føre tilsyn med 
enkeltbarnehager for å sikre at tilskudd som utbetales går til det formålet som er tiltenkt.  
 
Øyer kommune mener det er positivt at departementet foreslår endringer i barnehageloven 
med forskrifter som bidrar til større åpenhet om private barnehagers bruk av tilskudd og 
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foreldrebetaling. Et tydeligere regelverk på dette punktet vil kunne bidra til at kommunene 
kan videreutvikle sitt økonomiske tilsyn med private barnehager. 
 
Dersom tilsynsansvaret blir lagt til statlig nivå bør veiledningsoppgavene knyttet til kravene 
til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling ligge til den statlige instansen som er 
nærmest kommunene, i dette tilfellet fylkesmannen. Dette henger sammen med regelverk 
på andre områder der det er fylkesmannen, ikke direktoratet, som veileder om regelverket 
som førsteinstans. 
 
Dersom tilsynsansvaret blir lagt til statlig nivå mener Øyer kommune at direktoratet bør få 
mulighet til å vedta at en privat barnehage skal tilbakebetale tilskudd slik det er foreslått.  
Direktoratet bør ikke ha mulighet til å vedta reduksjon av tilskudd til en privat barnehage da 
dette direkte griper inn i det som er et kommunalt ansvarsområde. 
 
Flytting av ansvar for behandling av dispensasjonssøknader til Fylkesmannen eller krav til 
organisering av myndighetsoppgavene i kommunen 
Oppgaven med å behandle dispensasjoner fra bemanningskravet med forskrifter bør IKKE 
flyttes til et uavhengig organ. Det er kommunen som kjenner de lokale forholdene og 
forholdene i den enkelte barnehage best.  
 
Det er strenge regler i barnehageloven knyttet til å gi dispensasjon blant annet fra 
pedagognormen og bemanningsnormen, og dispensasjon skal gis bare i særlige tilfeller. Det 
må være tillit til at barnehagemyndigheten klarer å vurdere hva som er særlige forhold i 
hvert enkelt tilfelle. Som et eksempel så er det kun gitt dispensasjon fra 
pedagognormen/bemanningsnormen i to tilfeller i Øyer kommune (en i privat barnehage og 
en i kommunal barnehage), og i begge tilfellene var det behov for en hurtig avgjørelse for å 
ivareta barnets beste. Det er barns beste som er hovedfokuset og slik vi ser det blir det best 
ivaretatt ved at beslutningene blir tatt nærmest mulig barna.  
 
Øyer kommune mener derfor at det er tilstrekkelig å lovfeste at kommunen skal organiseres 
på en måte som sikrer uavhengighet i myndighetsrollen og likebehandling av kommunale og 
private barnehager. 
 
Endringer i driftstilskudd etter barnehagens størrelse 
Øyer kommune mener at en differensiering av tilskuddet til private barnehager ut fra hvor 
mange plasser det er i barnehagen bør sees nærmere på slik at de økonomiske forskjellene 
mellom små og store barnehager kan utjevnes og alle barn kan få et likeverdig 
barnehagetilbud. 
 
Beregning av pensjonsutgifter 
Øyer kommune støtter at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres slik at de 
i større grad gjenspeiler pensjonsutgiftene i de private barnehagene. Det er viktig at de som 
har høyere pensjonsutgifter enn det nye pensjonspåslaget får dekket disse etter søknad. 
 
 
Med hilsen 
Kommunestyret i Øyer kommune


