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Til Kunnskapsdepartementet  
v/kunnskaps- og integreringsministeren 
postmottak@kd.dep.no 
 

 
 
 

Bodø, 22. april 2020 

 

 

PBL ber om likebehandling av barn i alle barnehager 

Private barnehager befinner seg i en ekstraordinær situasjon etter gjenåpningen av barnehagene. 
 
Private barnehager strekker seg langt for å ivareta smittevernhensyn og har, i likhet med 
kommunale barnehager, ekstra kostnader forbundet med renhold, tilrettelegging og ekstra 
personell for å gjennomføre en barnehagehverdag i tråd med myndighetenes råd, anbefalinger og 
krav. 
 
PBL får nå svært mange tilbakemeldinger fra medlemmene om kommuner som dekker 
ekstraordinære kostnader som følge av korona-pandemien i kommunale barnehagene. Kostnader 
knyttet til renhold og ekstra vikarer er to av områdene som kommunene som barnehageeier nå går 
inn og dekker for sine barnehager. 
 
De private barnehagene har hittil ikke fått noen slik kompensasjon. Vi ser tvert imot eksempler på at 
kommunene gir ekstra ressurser til de kommunale barnehagene, men ikke til de private. 
 
Store kommuner som Oslo og Bergen, samt en rekke andre kommuner, dekker kun ekstraordinære 
kostnader i kommunale barnehager. Eksempelvis har Bergen kommune rådet de kommunale 
barnehagene til å øke renholdsomfanget med 40 prosent. Utgiftene dekkes av kommunen og føres 
opp på en egen koronautgiftspost. 
 
PBL registrerer dessverre også tilfeller der ressurser tas vekk fra de sårbare og svakeste barna med 
behov for spesiell tilrettelegging. Spesialpedagoger, ansatt av kommuner, blir tatt vekk fra barn i 
private barnehager med behov for spesiell tilrettelegging, til fordel for å styrke den pedagogiske 
bemanningen i kommunale barnehager. 
 
Ett hederlig unntak er Asker kommune, som har vedtatt å tilføre både kommunale og private 
barnehager ekstra ressurser til bemanning i en periode på 10 dager. Asker kommune fortjener skryt 
for å gjøre vedtak som innebefatter alle offentlig godkjente barnehager i hele kommunen. 
 
PBL viser til tilskuddsordningen hvor ekstraordinære økte kostnader i kommunale barnehager i 
2020 ikke reflekteres før eventuelt tidligst i 2022. Dette hjelper ingen private barnehager i dagens 
situasjon. 
 
Offentlig godkjente private barnehager gir tilbud til om lag halvparten av barna som går i 
barnehage. Private barnehager har like store utfordringer som kommunale barnehager knyttet til 
gjenåpning av barnehager under strenge smitteverntiltak. 
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Private og offentlige barnehager må likebehandles også i denne ekstraordinære situasjonen, og PBL 
ber derfor Kunnskapsdepartementet avklare hvordan private barnehager skal kompenseres for 
ekstrautgifter forbundet med smittevernstiltak, på lik linje med de kommunale barnehagene.  
 
PBL understreker viktigheten av at kompensasjonen for ekstra utgifter gjøres tilgjengelige for 
private barnehager nå når behovet faktisk er der.  
 
Vi minner departementet om at en tredel av de private barnehagene årlig drifter med underskudd. 
En krevende økonomisk situasjon på grunn av underfinansiert bemanningsnorm i mange private 
barnehager, gjør det enda mer utfordrende å håndtere ekstra utgifter forbundet med 
smittevernstiltak.  
 
PBL ber regjeringen og Kunnskapsdepartementet sikre at kommunenes økte utgifter til kommunale 
barnehager relatert til korona-pandemien også kommer private barnehager til gode.  
 
PBL ber om at regjeringen tar høyde for dette i revidert nasjonalbudsjett 2020, og at private 
barnehager så snart som mulig får forsikringer om samme tilgang til ressurser på grunn av 
ekstraordinære kostnader i forbindelse med drift av barnehagene under gjeldende smitteverntiltak. 
 
PBL ber om en reell likebehandling av barn og ansatte i denne ekstraordinære situasjonen. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
PBL  
 
 
 
Anne Lindboe 
Adm. dir. 
 
 
  
 
 
 


