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Forslag:
Siste endring av Barnehageloven i 2012 medførte til at private driftere kan ha et rimelig
årsresultat hvis visse vilkår oppfylles. Lovparagrafen er som følger:
§ 14 a.Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager
Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen
kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt:


barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av
barnehagen, barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i
samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med
beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige
parter, og barnehagen kan ikke ja vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn
det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Sagene AP ser på barnehagen som starten på et 18 årig utdanningsløp og viktigheten av
barnehagen for videre utdanning og målet om å fullføre å bestå er vist gjennom utallige
forskningsrapporter. Det er derfor unaturlig at vi på barnehageområdet skal ha en annen
utbyttepolitikk enn vi har på skoleområdet. Friskolenloven tillater ikke utbytte eller et
årsresultat som gjør at offentlig tilskudd ikke tilfaller elevene.
§ 6-3.Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar
Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom anna
at skolen ikkje kan gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til eigarane eller deira
nærståande verken når skolen er i drift eller om drifta blir nedlagr på dra seg kostnader i form
av leigeutgifter for eigedom eller lokale som tilhører skolens eigarar eller deira nærståande
eller på anna måte pådra seg kostnader som kan iinnebere at alle offentlege tilskot etter
eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til gode.

Sagene AP mener barnehage og skolesektoren skal likebehandle private aktører i lovverket.
Alle offentlig midler til private aktører innen barnehage og skolesektoren skal gå til barns og
elevenes beste.

Sagene AP vil:


Barnehageloven og friskoleloven skal ha samme prinsipper vedrørende utbytte. Vi
ønsker derfor å endre barnehageloven slik at det ikke skal være mulig å ta ut utbytte,
eller et rimeligårsresultat

