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Smedhusåsen Barnehage SA er en ideell foreldreeid barnehage på 4 avdelinger som ble åpnet i 1999. Et viktig aspekt
som kjennetegner driften vår, er at alle midler vi får gjennom tilskudd og foreldrebetaling kommer barna og de ansatte
til gode.
Smedhusåsen Barnehage SA foreslår kostnadsdekning av pensjon som en alternativ løsning for å sikre at alle
barnehager får dekket utgiftene til pensjon. En enkel og logisk løsning som både vil være rimeligere og medføre langt
mindre ressursbruk. Ved å gå for en slik løsning unngår man også at eiere spekulerer i å inngå dårlige pensjonsavtaler,
sånn at de kan tjene penger på overskuddet.
Reduksjon av pensjonstillegget treffer feil.
Sånn som systemet er lagt opp nå, med en flat sats, så er det fullt mulig for eiere å spare på ansattes pensjon for å
tjene penger, samtidig som ideelle og enkeltstående barnehager sliter med å få endene til å møtes. Spesielt i kommuner
med lave tilskudd. Finansieringsmodellen og tilskuddssystemet må derfor ses i sammenheng med pensjonsutgifter.
Vi mener det er på tide å få på plass et langt enklere og mer rettferdig finansieringssystem som baserer seg på et
grunntilskudd, med rom for lokale variasjoner basert på kostnadsnivået i den enkelte kommune.

Dette skriver BDO på bloggen sin den 11. april 2019 - Uklarheter rundt driftstilskudd for private barnehager:

Store mengder dokumentasjon, men manglende innhold

Vår gjennomgang viste klare svakheter rundt dokumentasjonen av tilskuddsberegningene hos flere av
kommunene. Dokumentasjonen og materialet hadde stort omfang, var lite transparent og var til en viss grad
mangelfull.

Utgangspunktet for beregningene er barnehagekostnadene i kommunen to år før tilskuddsåret. Også disse
kostnadene varierte en god del mellom kommunene. Sammen med de direkte beregningsfeilene ble resultatet
av dette tilskuddssatser som var ulike for kommuner som ellers var relativt «like».

Vi kan ikke fortsette med et system der ideelle barnehager er prisgitt at kommunen de befinner seg i har høye

ambisjoner for kvaliteten i sine egne barnehager. Vi kan ikke beholde et system som straffer ideelle barnehager fordi
kommunen ikke ønsker å gi høyere tilskudd på grunn av at det vil bety mer penger til eiere av kommersielle
barnehager. Vi kan ikke ha et system som bidrar til å forsterke sosiale ulikheter, der innbyggernes inntekt og
utdanningsnivå påvirker tilskuddssatsen som gis. Jo lavere utdanningsnivå, jo lavere tilskudd. En ordning som bidrar til
å forsterke sosiale forskjeller.
Når pensjonsutgifter kommer i tillegg til lave tilskuddssatser, så er det barnehagene som står alene som det svir mest
for. Systemet slik som det er nå, og som det foreslås for framtida, er oppskriften for å oppnå nedleggelser og salg av
frittstående og ideelle private barnehager. Det vil bety en rasering av det reelle barnehagemangfoldet i sektoren.
Vinnerne er de kommersielle kjedene som står klare til å kjøpe opp de barnehagene som kaster inn håndkleet, og
som i sin tur selger selskapet eller bygningene sine til utenlandske oppkjøpsfond og eiendomsaktører. Slik at
myndighetene gradvis er i ferd med å miste kontrollen over sektoren. Noe som også blir problematisert i rapporten
«Barnehagelæreren i et profesjonsperspektiv».
Hvis regjeringen går for et flatt kutt på pensjonstilskuddet, så må det også bli langt enklere for barnehagene å få
dekket de faktiske kostnadene de har til pensjon. Sånn at det ikke blir en uoverkommelig bøyg av ei papirmølle å
komme seg gjennom. Som bare de store kjedene har kapasitet til å klare.
Våren 2019 sendte Kunnskapsdepartementet ut et høringsnotat med forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter. På oppdrag fra departementet utarbeidet både BDO og Telemarksforskning rapporter som ble vist til i
høringsnotatet.
Følgende er hentet fra høringsnotatet:
«Siden barnehagesektoren snart er ferdig utbygd, har private barnehager blitt et knapphetsgode med en varig
og sikker kontantstrøm fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Det gjør at private barnehager er et
interessant investeringsobjekt for ulike typer investorer.»
Noe som er bekymringsverdig på flere måter. Ikke minst med tanke på barnas rettigheter og de ansattes
arbeidsforhold. Men, også med tanke på alle pengene som staten spytter inn i sektoren. Et forbud mot kommersielle
selskaper i barnehagesektoren, tilsvarende det de har i den danske friskoleloven, må være en naturlig målsetting på
sikt. Til beste for barn og ansatte.
Regjeringen og Stortinget er nødt til å ta grep som faktisk gjør noe med problemene i sektoren. Sånn som det er nå,
så tas det grep som treffer særdeles dårlig. Spørsmålet er derfor om myndighetene ønsker at det skal være liv laga for
frittstående ideelle barnehager i framtida?
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