Innspill til barnehagepolitikken 2021-2025
PBL er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for mer enn 2.100 private barnehager over hele landet.
PBLs medlemsmasse omfatter store og små barnehager, enkeltstående barnehager, barnehager i
konsern og barnehager organisert som selskaper, foreninger (samvirkeforetak etc.) og stiftelser.
Siden 2014 har det vært en forutsetning for å være medlem i PBL, at barnehagen har en tariffavtale som
også regulerer tjenestepensjonen.

PBLs mål

Alle barn fortjener å gå i en god barnehage. Private barnehager må sikres forutsigbare rammer for drift,
slik at de får mulighet til å jobbe med kvalitetsutvikling og kompetanseheving.
Sektoren har vært gjennom en periode med stor utbygging av nye barnehager og er nå inne i en periode
med større oppmerksomhet på utvikling av enda bedre barnehager for barna. Fremtidige reguleringer
må sikre at barnehagesektoren har nødvendig legitimitet og tillit.
Målet med politikkutviklingen i sektoren bør være:
•
•
•
•
•
•
•

Høyere og jevnere kvalitet i alle barnehager
Reell likebehandling av alle barn i alle barnehager
Et mangfold av tilbud og tilbydere
Langsiktig eierskap med høye pedagogiske ambisjoner
Sunn og bærekraftig økonomi i alle typer private barnehager
Offentlig tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode
Effektiv kontroll og regulering av barnehager, som gir trygghet for at pengene disponeres i tråd
med formålet

PBLs innspill
•

Samspillet og den sunne konkurransen mellom offentlige og private barnehager må utvikles
videre for å sikre mangfoldige tilbud og gode barnehager for alle barn.

•

Antallet barnehagelærere er viktig for kvaliteten i arbeidet i barnehagene. Pedagognormen bør
skjerpes ytterligere til minst 50 prosent (1 pedagog per 12 barn). Nye nasjonale krav må gi
samtidig finansiering til kommunale og private barnehager.

•

Barnehagen er sikkerhetsnettet for mange barn og handlingskompetansen hos
barnehageansatte må styrkes slik at barn som blir utsatt for vold og overgrep, mobbing og barn
med behov for spesiell tilrettelegging blir fanget opp og får hjelp i tide.

•

Vi må få mer kunnskap om kvaliteten i barnehagetilbudet, og sammenhengene mellom kvalitet
og ressursbruk i ulike typer barnehager.

•

Et uavhengig tilsyn med kvaliteten og innholdet i offentlige og private barnehager skal bidra til
likebehandling av barnehager uavhengig av eierskap, og til jevnere og høyere kvalitet i
barnehagene – i tråd med nasjonale krav.
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•

Et nasjonalt økonomisk tilsyn bør ha ansvaret for å føre tilsyn med kommunenes beregninger av
tilskudd til private barnehager, og være klageorgan for lokalt beregnede tilskudd.

•

Dagens finansieringssystem forskjellsbehandler barn i kommunale og private barnehager og
barn i ulike kommuner. Finansieringssystemet må endres slik at alle barnehager har
forutsetninger for å innfri lovfestede krav.

•

PBL foreslår en kvalitets- og mangfoldsmodell for finansiering som:
o Vektlegger høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til barna
o Sikrer mangfold, og ivaretar små barnehager
o Forenkler tilskuddsberegning, og styrker lokal regulering
o Gir forutsigbar og likeverdig finansiering, og bidrar til jevnere driftsmarginer
o Avkorter tilskudd til barnehager uten konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

•

Terskelen for å kunne etablere nye barnehager og nye barnehageplasser må gjøres lavere.
For å ivareta og utvikle mangfoldet i barnehagesektoren videre, er det viktig at alle typer eiere
har en reell mulighet til å starte og drive gode barnehager.

PBL ønsker en åpen og faktabasert debatt om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.
Med nettsiden www.barnehagemonitor.no ønsker PBL å gjøre viktige opplysninger om sektoren
tilgjengelig for alle.
Bruk gjerne barnehagemonitor.no i arbeidet med å utvikle fremtidens barnehagepolitikk!
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