MR 44/22: ORGANISERING AV BARNEHAGEN
Like før sommerferien vedtok Stortinget en endring i barnehageloven som innebærer at driftere av
barnehager ikke kan ha annen hovednæring enn barnehage.
Det betyr at menighetsbarnehager ikke kan drives av menighetsrådet, men må driftes av et eget
selskap hvor formålet kun er barnehagedrift. Lovendringen trer i kraft 1 januar 2023.
Dette betyr at Schafteløkken menighetsbarnehage må få en annen organisering enn den har i dag.
I mai deltok nestleder Sissel Nilsen og daglig leder på et møte i regi av Kirkens
Arbeidsgiverorganisasjon (KA) der de vurderte muligheten for å danne et AS for alle
menighetsbarnehagene i landet.
I juni deltok leder Trond Arild Lidalen og daglig leder på et møte med Diakonhjemmet Omsorg. De
driver to barnehager og skal åpne en tredje. De skal danne et barnehageselskap. De vil gjerne ha med
flere. Ris menighet var også med på møtet og har nå skrevet en intensjonsavtale med
Diakonhjemmet.
Ett forhold som må avklares er fremtidige pensjonsforpliktelser. KA har ingen grunnkapital og ville
kun ha med barnehager i starten som hadde kapital å ta med inn i sitt selskap. Det vil si at vår
barnehage på Schafteløkken ikke er aktuell i KA’s aksjeselskap.
Diakonhjemmet har kapital og stilte ikke slike krav.
Vi har bedt KLP regne ut for oss våre pensjonsforpliktelser i barnehagen, vi avventer svar på dette.
Noen menigheter vurderer å lage et eget AS for sin barnehage og noen vurderer stiftelse.
Da har vi fire muligheter å gå videre med:
•
•
•
•

Bli enig med Diakonhjemmet om å gå inn i et selskap sammen med dem og eventuelt andre
menigheter
Bli enig med KA om å gå inn i et selskap sammen med dem og andre menigheter
Lage et eget AS
Danne en egen stiftelse

AU ønsker å gå videre i samtaler og forhandlinger med Diakonhjemmet Omsorg. Dette synes å være
den løsningen som passer vår situasjon best. Diakonhjemmet har kapital og kan ta over våre
forpliktelser, etter forhandlinger, på en eller annen måte.
De er lokale og kjenner vårt nedslagsfelt godt
De ønsker å drive barnehagen og vi kan leie ut huset til dem
De ønsker å bevare barnehagens profil og å ha den tette tilknytningen til kirken slik det er i dag
Styrer og ansatte i barnehagen får kolleger og et faglig nettverk som lettere sikrer kompetanseheving
og utveksling enn det som er mulig i en liten barnehage.

Forslag til vedtak:
Frogner menighet går i forhandlinger med Diakonhjemmet Omsorg med sikte på å få til en avtale for
videre drift av barnehagen i Diakonhjemmet barnehageselskap.

