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Vedlagt følger uttalelse fra Larvik kommune, behandlet under meldinger i kommunestyret 17.06.10.
 
Med hilsen

Brith Teigen
rådgiver

Høring  av nytt finansieringssystem for ikke-
kommunale barnehager i en rammefinansiert sektor – 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 
tilskudd

Rådmannen har gjennomgått det utsendte materialet og legger med dette fram et kort 
notat med de viktigste momentene til orientering. 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor og ber om merknader innen 31.juli 2010. Utsendelsen 
omfatter:
*         Ny forskrift om likeverdig behandling av barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd 
*         Ny §14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i 
ikke-kommunale barnehager
*         Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling 

Stortinget vedtok 16.juni 2009 forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale 
barnehager i en rammefinansiert sektor. Stortingets vedtak er basert på Ot.prp.nr 57, 
hjemlet i lov av 17.juni 2005 nr 64 om barnehager(barnehageloven) §14 tredje ledd,                 
”Godkjente ikke-kommunale barnehager skal behandles likeverdig med kommunale 
barnhager i forhold til offentlig tilskudd”.

Dagens ordning:
Private barnehager finansieres i dag av foreldrebetaling (ca 20 %), statlig tilskudd til 
drift (ca 60 %) og kommunalt driftstilskudd (ca 20 %).

Det kommunale tilskuddet finansieres gjennom skjønnsmidler fra departementet og 
kommunens frie inntekter. Kommunen skal som hovedregel dekke kostnader til drift av 
barnehager som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. 
Kommunen har plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet utgjør minst 
85 % av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i snitt mottar i offentlige tilskudd. 
Minimumssatsen endres til 88 % fra 1. august 2010.  

Grunnlaget for beregning av kommunens kostnader ved drift av egne barnehager kan 
enten være kommuneregnskapet for foregående år eller budsjettet for det aktuelle året.

Forslaget til ny forskrift:
Det foreslås at det er budsjetterte kostnader til basistilbudet i de kommunale 
barnehagene som skal legges til grunn ved utmålingen av tilskudd til drift i ikke-
kommunale barnehager. Eventuelle justeringer i budsjettnivået for de kommunale 
barnehagene fra ett år til det neste vil avgjøre om tilskuddet for drift i ikke-kommunale 
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barnehager reduseres, beholdes uendret eller økes. Det foreslås videre at 
tilskuddsatsene for både drift og kapital skal synliggjøres i tilknytning til kommunens 
årsbudsjett. Bruk av budsjettet sikrer likebehandling av kommunale og ikke-
kommunale barnehager i det samme året og legger til rette for at kommunen kan fatte 
vedtak om tilskudd i ikke-kommunale barnehager tidlig på året.

Synliggjøring av tilskuddsatsene i tilknytning til strategidokumentet øker også 
forutsigbarheten for de ikke-kommunale barnehagene ved at det vil være mulig for 
barnehageeier å anslå barnehagens inntektsnivå før driftsårets begynnelse. Det 
foreslås at tilskuddet til heltidsplass til ikke-kommunale barnehager fastsettes én gang 
pr år, i tillegg skal det foretas inntil én etterjustering hvis kommunene gir 
tileggsbevilgninger til egne barnehager. Regelen gjelder tilleggsbevilgninger til ordinær 
drift. Kostnader til uforutsette hendelser i kommunale barnehager som for eksempel 
ulykker, vannlekkasje og brannskader, kan holdes utenfor.

Administrasjonskostnader: 
Tilskuddet til drift skal inneholde et påslag for administrasjon på 4 % av det beregnede 
tilskuddet for drift (for utgifter til sektoruavhengig administrasjon som regnskap og 
revisjon, lønn- og personaltjenester og IKT).

Tilskudd til kapital: 
Med kapitalkostnader menes i denne sammenheng avskrivninger og renter.  
Erfaringer fra dagens finansieringsordning for kommunalt tilskudd viser at 
kapitalkostnader bør behandles særskilt og ikke inngå som en del av tilskuddet til drift.
Ved budsjettøkning til ordinær drift av kommunale barnehager gjennom året, skal 
tilsvarende økning pr barn med heltidsplass også gjelde for ikke-kommunale 
barnehager. Det er vurdert to alternative modeller: 
*       Modell 1: går ut på at alle kommuner som har egne barnehager skal fremskaffe 
tall på kapitalkostnader i kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager 
og tilbud i åpne barnehager.
*       Modell 2: gir kommunen mulighet til å velge om den vil beregne 
kapitalkostnadene i egne barnehager eller benytte nasjonale 
gjennomsnittssatser for kapitalkostnader i ikke-kommunale barnehager. 
I forslaget er modell 2 valgt.

Budsjettøkninger i løpet av året fører til at kommunen må beregne tilskuddsatsene på 
nytt.
Bevilgningsreduksjoner i drift til kommunale barnehager i løpet av året skal ikke få 
virkning på nivået på tilskudd til ikke-kommunale barnehager i inneværende år.
Det foreslås ett telletidspunkt, årsmelding pr 15. desember (som nå). Utover dette 
foreslås at kommunen selv kan velge hvor mange telletidspunkter i løpet av året det 
skal være for kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Overgangsregler:
Ikke-kommunale barnehager skal gis det beste av enten minimumssatsen for tilskudd 
til ikke-kommunale barnehager eller videreføring av samme andel av det 
gjennomsnittlige offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager som året 
før.  Kommunen kan holde kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 
ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget også i overgangsperioden.
Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at den offentlige finansieringen av en 
ikke-kommunal barnehage overstiger det tilsvarende barnehager eid av kommunen i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering.

Nyetablerte barnehager som er godkjent av kommunen, gis tilskudd etter 
kostnadsdekningsprinsippet det føres året, men ikke lavere enn minimumssatsen. Året 
etter gis barnehagen det beste av enten minimumssatsen for tilskudd til ikke-
kommunale barnehager eller videreføring av samme andel av det gjennomsnittlige 
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offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager som året før.

Forslaget til overgangsregler innebærer en noe annen tolkning av 
kostnadsdekningsprinsippet enn dagens ordning. For samtlige ikke-kommunale 
barnehager vil det være utviklingen i kommunens kostnader som avgjøre om tilskuddet 
endres fra et år til et annet. Dagens definisjon av kostnadsdekning innebærer at 
barnehager som mottar tilskudd ut fra dette prinsippet, har krav på samme tilskudd året 
etter, justert for pris- og kostnadsvekst, uavhengig av om kommunens kostnader til drift 
av egne barnehager endres.

Regulering av verdier
I lov om17.juni 2005 nr 64 om barnehager er det gjort endring i §14a og har fått 
følgende tekst:

§ 14a. Krav til bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 
”Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Dette innebærer 
blant annet at barnehagen ikke kan 
a) føre over verdier til eierne eller deres nærstående utover rimelig avkastning på egenkapital 
verken når barnehagen er i drift, selges eller opphører. 
b) pådra seg kostnader for varer og tjenester overfor eierne eller deres nærstående utover rimelig 
vederlag. 
Departementet gir i forskrift krav til dokumentasjon og utfyllende bestemmelser om hva som er 
rimelig avkastning etter bokstav a og rimelig vederlag etter bokstav b. 
Kommunen kan kontrollere at offentlige tilskudd og foreldrebetalingen brukes i samsvar med denne 
bestemmelsen og tilhørende forskrift.” 

Departementet gir i forskrift utfyllende regler om kommunens adgang til å føre kontroll 
med bruken av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og kommunens adgang til å 
kreve tilbake tilskuddsmidler og foreldrebetaling som er brukt i strid med 
barnehageloven og tilhørende forskrifter.

Rådmannens merknader til høringsnotatet:

*         Tilskuddet til drift vil på samme måte som i dag være basert på 
gjennomsnittskostnader i tilsvarende barnehager. Forslaget medfører derfor ikke 
økte økonomiske konsekvenser.

*       Kommunen kan holde kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 
ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget. (eks. leie av midlertidige 
barnehagebygg gir økte driftsutgifter)
Dette forslaget støttes. 

*       Utover den årlige rapporteringen pr 15. desember forslår departementet at 
kommunen selv kan velge hvor mange telletidspunkter i løpet av året det skal 
være for kommunale og ikke-kommunale barnehager. Forlaget om å fastholde 
ett telletidspunket for antall barn i ikke–kommunale barnehager, støttes.

*       Departementet har vurdert to alternative modeller for fastsettelse av tilskudd for 
kapitalkostnader.
Modell 2 som er foreslått i den nye forskriften støttes, dette gir kommunen frihet 
til å velge beregningsmodell.

*               Forskriften til lovendring, som regulering uttak av verdier, støttes.
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