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HØRINGSUTTALELSE - NYTT REGELVERK FOR PRIVATE BARNEHAGER  
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsuttalelse 
2. Brev fra Kunnskapsdepartementet datert 26.04.19 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat – Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 
 
Sammendrag: 
Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til endringer på barnehageloven med forskrifter 
på offentlig høring. Høringsfristen er 26.juli 2019. Kommunestyret bes ta stilling til 
høringsuttalelse som foreslått i vedlegg 1. 
 
Saksutredning: 
Kunnskapsdepartementet har lagt fram forslag til endringer i Barnehageloven med 
forskrifter. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av 
barnehagesektoren.  Det er et mål at endringene skal legge til rette for et mangfold av 
barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og 
barnehageeiere og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode. 
 
De ulike endringsforslagene er beskrevet nedenfor, og punktene det foreslås gitt innspill på 
er uthevet. 
 
I høringsnotatet vurderer departementet om det skal bli enklere å få tilskudd til nye 
private barnehager. Departementet vurderer også om kommunen skal få lovhjemmel til å 
stille vilkår om at nye private barnehager skal være ideelle for å få tilskudd. 
 
Departementet foreslår at tilskuddet til pensjoner i private barnehager nedjusteres, slik at 
færre private barnehager får tilskudd til pensjonsutgifter som de ikke har. Departementet 
vurderer også om det skal gjøres endringer i beregningen av driftstilskuddet til private 
barnehager. 
 
Departementet foreslår at det innføres et forbud mot å drive annen virksomhet i samme 
rettssubjekt som barnehagevirksomheten. Det innføres samtidig et krav om at hver private 
barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. 
 
Departementet foreslår at kravene til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, 
tydeliggjøres i loven. Videre foreslår departementet at det lovfestes at private barnehager 
ikke kan ta opp lån på andre måter enn i et finansforetak. 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/14f278c1b1d048b5853d1e9c8dc685e3/horingsnotat-med-forslag-til-endringer-i-barnehageloven-med-forskrifter-ny-regulering-av-private-barnehager.pdf


Departementet foreslår at ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i private 
barnehager blir lagt til departementet. Det betyr at departementet får ansvaret for å føre 
tilsyn med at private barnehager bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med 
kravene for dette. Ansvaret vil også inkludere tilsyn med eventuelle nye bestemmelser om 
økonomiske forhold. Departementet vil delegere denne oppgaven til 
Utdanningsdirektoratet. 
 
Departementet foreslår at det innføres en lovhjemmel som gir departementet rett til innsyn 
i dokumentasjon hos eier eller nærstående til eier dersom slikt innsyn er nødvendig for å 
føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager. 
 
Departementet foreslår at ansvaret for å behandle søknader om dispensasjon fra 
bemanningskravene i barnehageloven med forskrifter enten blir lagt til fylkesmannen, 
eller at det lovfestes at kommunen skal legge denne oppgaven til et uavhengig organ i 
kommunen. 
 
Endelig foreslår departementet at det innføres en hjemmel i barnehageloven til å fastsette 
forskriftsbestemmelser om meldeplikt for private barnehager ved nedleggelse, eierskifte 
eller andre organisatoriske endringer. 
 
Vurdering: 
Private barnehager er i Øyer, som i mange andre kommuner, avgjørende for det samlede 
barnehagetilbudet. Dagens regelverk er tilpasset en periode hvor barnehagesektoren skulle 
bygges ut og det er behov for et nytt og tilpasset regelverk. Det er foreslått en rekke 
endringer i barnehageloven med forskrifter og departementet har sendt disse på høring. 
 
Rådmannen mener det er positivt at Kunnskapsdepartementet foreslår at beregningen av 
tilskudd fortsatt skal baseres på kommunens kostnader. 
 
Det er noen elementer i høringsnotatet som rådmannen mener må vies særlig 
oppmerksomhet og som det er foreslått gitt innspill på i vedlegg 1: 
 

- Plikt til å finansiere tilskudd til nye barnehager 
- Vilkår om ideelle barnehager 
- Flytting av ansvar for økonomisk tilsyn til Kunnskapsdepartementet 
- Flytting av ansvar for behandling dispensasjonssøknader til Fylkesmannen eller krav 

til organisering av myndighetsoppgavene i kommunen 
- Endringer i driftstilskudd etter barnehagens størrelse 
- Beregning av pensjonsutgifter 

 
Rådmannen viser til vedlagte høringsuttalelse. Høringsfristen er 26.juli. Regjeringen tar sikte 
på å komme tilbake til Stortinget med et nytt lovforslag i løpet av 2019. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar høringsuttalelse iht. vedlegg 1. 



 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann


