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Høringsuttalelse
Høring - Forslag til lovendring vedrørende
bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager

”Studenter med barn
skal ha samme forutsetninger som andre
studenter”

20XX0000X

Høringsuttalelse
Norsk studentorganisasjon vil takke for muligheten til å komme med innspill til høringen
sendt fra departementet 25. oktober 2011. NSO ser det som relevant å komme med
innspill, da vi er opptatt av rammene til studenter som har barn. Vi vil derfor konsentrere
innspillene våre om vilkårene for studentbarnehager.
Innledningsvis ønsker vi å kommentere at vi støtter departmentet i de vurderinger om
formålet med lovendringene, og mener det er en meget god intensjon at offentlige tilskudd
skal komme barna i barnehagene til gode.

Kommentarer til de konkrete forslagene:
NSO er i utgangspunktet enig med vurderingene i hovedinnholdet i forslaget. Vi ønsker
allikevel å presisere at ytterligere krav om revisjon og rapportering ikke må gå på
bekostning av tid til barna i barnehagene.
Studentbarnehagene er skapt, styrt og utviklet for studentenes hverdag, med lengre
åpningstider, spesialordninger i eksamenstider, samt nærhet til studentenes campus.
Dette er ordninger NSO mener bør ivaretaes og forbedringer, og vi frykter at ytterligere krav
til revisjon og rapportering vil gå ut over slike tilbud.
Kommentar til forslag 2a:
Departementet forslår her at barnehagene skal kunne beholde overskudd hvis
barnehagene kan dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling benyttes til
formålet. NSO vil understreke to poeng. Først er det grunn til å påpeke at overskuddet i
studentsamskipnadenes barnehager, slik ikke-kommunale barnehager beskrives i høringen,
ikke stemmer overens med dagens situasjon. Endringene fra øremerkede statlige midler til
kommunal finansiering har redusert studentbarnehagenes finansielle handlingsrom.
For det andre er det viktig for NSO å understreke at overskuddet i studentbarnehager er en
del av samskipnadene er en del av studentsamskipnadenes helhetlige velferdstilbud. Den
nye kravene må verken gjøre studentbarnehagene isolert som revisjonsobjekt eller
forhindre krysssubstidiering mellom studentsamskipnadenes velferdstilbud.
Flere barnehager opplever at de må kutte i sine tilbud, redusere antall barn eller i værste
fall legge ned barnehager. NSO frykter også at det kan bli debattert å øke foreldrebetaling
for å kompensere for de lave offentlige tilskuddene. Dette går utover studentene og
studentbarna.
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NSO ønsker på lang sikt at finansieringssystemet for studentbarnehagene reverseres, slik
at studentsamskipnadene mottar øremerkede statstilskudd fra kunnskapsdepartementet til
drift av studentbarnehager. Dette fordi vi mener at studentbarnehager er et
utdanningspolitisk virkemiddel, så vel som et familiepolitisk virkemiddel, og at utdanningspolitiske virkemidler er et statlig ansvar.
På kort sikt ønsker NSO at overgangsmidler opptrappes, enten øremerkede tilskudd til
kommunene, eller ved en hurtigere opptrappning for studentbarnehager mot den
tilsvarende tilskuddsordningene som de kommunale barnehagene mottar.
NSO har ikke ytterligere kommentarer til de foreslåtte lovendringsforslagene.
NSO vil takke for muligheten til å komme med innspill, og ønsker departementet lykke til
videre i arbeidet med saken.
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