
Landsmøteresolusjon fra Agder Høyre: 

 
Økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager 
Barnehagen er en trygg omsorgsarena og en arena for å lære gjennom lek. Halvparten av barna i Norge går i en 
privat barnehage. I forhandlingene om statsbudsjett for inneværende år, fikk Sosialistisk Venstreparti flere 
gjennomslag som forverrer private velferdstilbyderes betingelser. Det er varslet flere endringer som kan få 
store konsekvenser for fremtidens velferd, eksempelvis: «Stortinget ber regjeringen innen mars 2022 nedsette 
et offentlig utvalg som skal utrede hvordan kommersiell drift kan utfases i ulike skattefinansiert 
velferdstjenester, og legge fram en egen nullprofittmodell for hver slik sektor. Utvalget skal også foreslå en 
juridisk definisjon for ideelle driftsformer». I Norge har særlig barnehagesektoren et betydelig innslag av private 
og ideelle aktører, og den sosialistiske regjeringens politikk vil føre til konkurser og lavere barnehagedekning.   
 
Overskuddet i barnehagesektoren er marginale, samlet sett cirka to prosent, og lovverket gir kommunene som 
tilsynsmyndighet mulighet til å trekke aktører som tar ut uhensiktsmessig stort utbytte. Det synes derfor å 
være ideologiske motiver som styrer sosialistenes politikk.  
 
Regjeringen foreslår nå en betydelig reduksjon i de årlige tilskuddene til de private barnehagene. Mange 
private barnehager sliter økonomisk, og én av tre går med underskudd. Dette er svært bekymringsfullt. Skal vi 
opprettholde og sikre et mangfoldig barnehagetilbud, må finansieringssystemet være bærekraftig og 
forutsigbart. Slik kan barnehageeiere fortsatt ansette flere barnehagelærere og pedagoger, satse på 
kompetanse og faglig påfyll for alle ansatte, sikre at barn som trenger ekstra hjelp følges opp på en god måte, 
og kunne tilby et innhold av høy kvalitet. Høyre er bekymret for nasjonale rammereduksjoner til de private 
barnehagene. Og for fremtidig rasering av en sektor der de private barnehagene har vært helt nødvendige for 
at vi har lykkes med å oppnå full barnehagedekning.  
 
Høyre vil: 
1. Gi private barnehager forutsigbarhet og et rammetilskudd som sikrer en forsvarlig drift, ansattes lønns- og 

pensjonsvilkår, flere pedagoger, mer etter- og videreutdanning og god oppfølging av alle barn med ekstra 
behov.  

2. Sikre reell økonomisk likebehandling av de private og offentlige barnehagene.  
  
  


