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Trygg barnehagedrift
Barnehagedekningen i Norge er tuftet på private bidrag. Private løsninger gir økt innovasjon og
større valgfrihet for foreldre som søker barnehageplass, samt har de vært helt nødvendig for å
sikre full barnehagedekning. Regelverket rundt private barnehager er derimot ikke perfekt og vi
ønsker en rekke tiltak for å gjøre sektoren bedre.
Høyres studenter ønsker å gi både kommunene og de private barnehagene mer forutsigbarhet.
Dagens finansieringsmodell medfører stor usikkerhet knyttet til tilskuddene til de private. I
stedet for å knytte finansieringen til gjennomsnittspris i kommunale barnehager, vil
standardiserte tilskudd hindre store årlige variasjoner og gjøre det lettere å forutberegne driften
fra år til år.
Kommunene har ansvar for å sikre barnehageplasser til alle barn med krav på plass. For at
kommunene skal kunne organisere et best mulig tilbud basert på kommunale og private aktører
bør alle underlegges samme regelverk. Når private barnehager har mulighet til å ta opp barn uten
krav på plass kan det få store konsekvenser for det totale barnehagetilbudet.
En sjelden gang finner vi barnehager som har lagt ned på ubestemt tid, for så å starte opp igjen
med en ny barnehagegruppe og uten videre krav til godkjennelser. Dette mener Høyres
Studenter er uheldig og ønsker derfor at de som legger ned barnehagedriften må søke om nye
godkjenninger fra kommunen dersom de ønsker å starte opp igjen. Dette kan beskytte at barna
mister sitt sosiale miljø, samt hindre barnehager i å unngå kritikk på standard og sikkerhet ved å
legge ned driften over en periode.
I debatten om private barnehager er problematisert hvorvidt barnehager skal kunne ta ut
utbytte. Høyres studenter er i utgangspunktet positive til å ta ut utbytte, men vi ønsker at dette
skjer på en forsvarlig måte og med større åpenhet for foreldrene om hvor stort utbytte det er fra
de ulike barnehagene.
Høyres Studenter vil:
•

At private barnehager må søke ny godkjenning hvis barnehagedriften opphører

•

Innføre strengere sanksjoner mot barnehager som tar ut ulovlig utbytte

