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... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA 

Saksutredning: 

 

1. Bakgrunn 
Stortinget vedtok i juni 2009 ved behandling av Ot.prp nr 57 (2007-2008) om finansiering av 

ikke-kommunale barnehager at barnehagesektoren skulle rammefinansieres fra 1.1.2011. I 

sammenheng med omleggingen av finansieringssystemet ble det vedtatt at det skulle 

utarbeides en nasjonal forskrift om likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale 

barnehager innenfor det nye systemet. Videre ble det vedtatt en opptrappingsperiode på inntil 

fem år for innføring av full økonomisk likeverdig behandling. Dette vil si at ikke kommunale 

barnehager skal få lik offentlig finansiering som sammenlignbare kommunale barnehager. 

Vedtaket innebærer at kommunene fra 1.1.2011 skal yte tilskudd til alle godkjente ikke-

kommunale barnehager i kommunen forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 
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barnehagesektoren er rammefinansiert. Kommunen står fritt til å yte tilskudd til barnehager 

som søker om godkjenning etter at sektoren er rammefinansiert. Kunnskapsdepartementet har 

sendt forslag til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager ut på høring.    

Høringsnotat til nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager ble lagt ut på 

Kunnskapsdepartementet sine internettsider 19. april 2010, med høringsfrist 31. juli 2010. 

Dokumentet finnes her. Forslaget omfatter: 

 

 Ny forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 

 Ny § 14a i barnehageloven om krav til bruken av offentlige tilskudd og 

foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager (dvs. regulering av uttak av verdier i 

ikke-kommunale barnehager) 

 Ny forskrift om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke- kommunale 

barnehager (uttak av verdier/utbytte) ut fra ny § 14a i barnehageloven (jf 2. punkt 

ovenfor) 

Stortinget har gitt noen klare føringer i saken: 

 Forenkling av finansieringssystemet for barnehagesektoren, slik at det blir lett å 

forstå og forvalte, i første rekke for ikke-kommunale barnehager og kommunene 

 Utjevning av forskjeller i lønns- og arbeidsbetingelser gjennom økte tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager 

 Ønske om mangfold og høy kvalitet i sektoren 

2. Hovedelementene i ny modell 
Likeverdig behandling 

Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle barnehager i kommunen. Likeverdig 

behandling av barnehager defineres som at ikke-kommunale barnehager får 100 % av det 

tilsvarende kommunale barnehager i den aktuelle kommunen i gjennomsnitt mottar i 

offentlig tilskudd (per heltidsplass). Dette skal gjelde alle kostnader til basistilbudet i 

barnehagen, inkludert kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Det vil si at 

ekstrautgifter til barn som trenger særskilt tilrettelegging holdes utenfor 

beregningsgrunnlaget. Kommunen kan dessuten holde kommunale barnehager med særskilt 

høye kostnader til ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget.  

 

Innføring av full likeverdig behandling vil skje gjennom en 5-årig opptrappingsplan 

gjeldende fra 1. august 2010. I overgangsperioden foreslår departementet følgende 

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. Kommunene kan holde kommunale barnehager med særskilt høye kostnader til 

ordinær drift utenfor beregningsgrunnlaget også i overgangsperioden.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing-av-nytt-finansieringssystem-for-ikke-kommunale-barnehager-i-en-rammefinansiert-sektor.html?id=600946
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 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 første 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 

offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager som året før.  

Rådmannens vurdering:  

Rådmannen ser positivt på at ikke-kommunale barnehager fullt ut økonomisk likebehandles 

med kommunale barnehager.  Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i ikke-

kommunale og kommunale barnehager vil gi en likestilt sektor, med et kvalitativ godt 

brukertilbud uavhengig om barnehageeier er privat eller kommunal. I høringen brukes 

ordinær drift og basistilbud som forklaring på hva som skal legges til grunn for utmåling av 

driftstilskudd. Det er ikke nærmere definert hva som ligger i disse to begrepene. Bruk av ett 

begrep og en klarere definisjon vil tydeliggjør hva som skal inngå i driftstilskuddet. For å 

unngå store mengder klagesaker bør departementet redegjøre for hva som menes med 

tilsvarende kommunale barnehager. 

 

De økonomiske konsekvensene for kommunen er ikke kartlagt. I forslag til ny modell til 

fordeling av rammetilskudd er Tromsøs anslag til barnehagetilskudd på 361 mill. kr i 2008-

tall. Justert for deflator utgjør dette i 2009-tall 376,9 mill. kr. Dette er 20,7 mill. kr lavere enn 

hva kommunen i 2009 mottok i øremerkede midler. Departementet må se nytt 

finansieringssystem av ikke-kommunale barnehager i sammenheng med rammefinansiering 

av barnehagesektoren, og sørge for at en opptrapping av minimumssatsen fra 85 % til 100 % 

ikke gir kommunen økte økonomiske belastinger.   

 

Tilskudd til drift  

Departementet foreslår en modell hvor kommunen kan fastsette separate satser for drift og 

kapital. Tilskuddssatsen for drift skal beregnes på bakgrunn av kommunens gjennomsnittlige 

budsjetterte kostnader til basistilbudet i egne barnehager, med unntak av kostnader til 

fellesadministrasjon. Driftstilskuddet deles videre inn i en sats for barn under tre år, og en 

sats for barn over tre år. Tilskuddssatsen skal også fastsettes i samsvar med et ”forholdstall”, 

altså vektingen mellom store og små barn, som fastsettes årlig av departementet. I tillegg skal 

det gis påslag på 4 % av det beregnede tilskuddet til drift, for å ta høyde for kommunens 

administrative kostnader.  

 

Rådmannens vurdering: 

I henhold til prinsippet om likebehandling, stiller rådmannen seg positiv til å beregne 

tilskuddssaten til drift på bakgrunn av budsjetterte kostnader i kommunale barnhager. Dette 

vil gi en mer forutsigbar modell for ikke-kommunale barnehager sammenlignet med dagens 

ordning. Satsen skal være klar i kommunens økonomiplan. Det er i høringsnotatet ikke 

forklart godt nok hva som ligger i begrepet basistilbud.  Begrepet må defineres klarere, og 

spesielt med tanke på hvilke elementer som kommunen kan holde utenfor 

beregningsgrunnlaget. 
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Rådmannen stiller seg positivt til forslag om at kommunen gis anledning til å holde 

kommunale barnehager med særskilte høye kostnader til ordinær drift utenfor 

tilskuddsgrunnlaget. For Tromsø kommune vil det være viktig og ha en klar adgang til å 

holde spesielle barnehager med høye driftsutgifter utenfor beregningsgrunnlaget. 

Kommunens ti distriktsbarnehager vil være eksempel på slike fordyrende barnehager. Det 

finnes i dag ingen ikke-kommunale barnehager lokalisert i distriktet og det kan derfor være 

naturlig å holde kommunens distriktsbarnehager utenfor beregningsgrunnlaget. Andre 

barnehager med særskilt høye driftskostnader kan være barnehager med midlertidig drift, 

barnehager til nyankomne flyktninger, friluftsbarnehager, barnehager med stor andel barn 

med behov for særskilt tilrettelegging og nye barnehager som ikke har hatt helårig drift. 

 

Ettersom det i en sektor med full barnehagedekning er kommunens ansvar å tilby plass til 

barn med rett til barnehageplass, kan man risikere å ha kommunale barnehager med ledig 

kapasitet. Dette vil være såkalte ”bufferbarnehager” som isolert sett vil gi høye 

driftskostnader. Kommunen må ha mulighet for å trekke slike barnehager ut av 

tilskuddsgrunnlaget.  

 

Alle kommunenes myndighetsoppgaver må holdes utenfor – herunder opplæring og 

oppfølgingstiltak som også tilbys personalet i de ikke-kommunale barnehagene. Tjenester, 

som for eksempel felles opptakskontor, må man også kunne holde utenfor beregningen. 

 

Forholdstallet, altså vektingen mellom små og store barn er i dag 2. Det vil si at kostnadene 

knyttet til barn under tre år er dobbelt så høye som kostnadene knyttet til store barn. Nye 

kostnadsanalyser viser at en mer riktig vekting vil være ca. 1,62. Rådmannen ser positivt på 

revidering av forholdstallet, men at det med tanke på forutsigbarhet ikke er formålstjenelig 

med årlig revisjon. Det er i høringsnotatet ikke redegjort for når tid på året forholdstallet 

gjøres kjent, men rådmannen mener dette må gjøres senest 1. august året før økonomiplanens 

virkeperiode, dersom satsen til drift skal gjøres kjent i kommunens økonomiplan. 

 

Tilskuddet til drift i ikke-kommunale barnehager skal videre inneholde et påslag for 

administrasjonskostnader. Påslaget skal utgjøre et tillegg på 4 % av det beregnede tilskuddet for 

drift. Rådmannen stiller seg spørrende til hvorfor departementet bruker en slik prosentandel, da 

Telemarksforskning som har beregnet denne andelen, selv mener dette er et usikkert anslag. Med 

bruk av en fast prosentandel for administrative kostnader vil man kunne overkompensere de 

store ikke-kommunale barnehagene og underkompensere små ikke-kommunale barnehager. Ved 

bruk av en fast prosentandel ligger det heller ikke noe insitament til effektivisering av 

administrasjon, verken i kommunen eller i ikke-kommunale barnehager.   

 

Tilskudd til kapital 

For kapitaltilskuddet presenters det to ulike 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. 
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I tillegg åpnes det for å særbehandle barnehager med høye kapitalkostnader, slik at det kan 

ytes ekstra tilskudd til slike barnehager.  

 

Rådmannens vurdering: 

Det bør i dette tilfellet åpnes for størst mulig grad valgfrihet, og modell 2 bør derfor velges. 

Det bør også gis mulighet for kommunen å vurdere ekstra tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager med høye kapitalkostnader, selv om dette kan bli fordyrende for kommunen. For 

å minimalisere den økonomiske belastingen for kommunen kan et alternativ være å redusere 

gjennomsnittlig kapitalsats, for å frigjøre en reservepott. Ved særbehandling av ikke-

kommunale barnehager med høye kapitalkostnader kunne slike utbetalinger finansieres av 

denne potten. Rådmannen vil gjøre oppmerksom på at adgang til slik særbehandling vil øke 

den administrative behandlingen i kommunen.  

 

Familiebarnehager og åpne barnehager  

Kostnadsanalyser gjennomført av Fürst og Høverstad
i
 viser at gjennomsnittlige ordinære 

driftskostnader i ikke-kommunale familiebarnehager ligger betydelig under kostnadene i 

ordinære ikke-kommunale barnehager. Departementet foreslår derfor at kommunen skal ha 

egne tilskuddssatser for familiebarnehager både for drift og kapital. I kommuner med 

kommunalt eide familiebarnehager skal gjennomsnittlige kostnader til drift i disse 

barnehagene legges til grunn for utmålingen av tilskudd til drift i ikke-kommunale 

barnehager. Dersom kommunen selv ikke har egne familiebarnehager skal tilskuddet 

fastsettes på bakgrunn av nasjonale gjennomsnittssatser.  

 

Departementet foreslår at godkjente åpne barnehager skal være omfattet av den nye 

forskriften om likeverdig behandling. Kommuner som selv driver åpne barnehager, skal 

bruke budsjetterte kostnader i disse barnehagene til å beregne tilskuddet til ikke-kommunale 

åpne barnehager. Øvrige kommuner skal benytte de nasjonale gjennomsnittssatsene som 

fastsettes av departementet. 

 

Rådmannens vurdering: 

Departementet foreslår separate satser til drift og kapital også for ikke-kommunale 

familiebarnehager og ikke-kommunale åpne barnehager. Rådmannen mener det vil være 

tilstrekkelig med et tilskudd til familiebarnehager og åpne barnehager. Et slikt tilskudd vil 

dekke barnehagenes kostnader til drift, samtidig som det hensyntar barnehagenes slitasje eller 

leiekostnader ved bygget, gjennom et kostnadspåslag. Ved å knytte tilskuddet til ikke-

kommunale familiebarnehager til reelle kostnader i familiebarnehager og ikke til den 

offentlige finansieringen av ordinære barnehager slik som i dag, vil finansiering av 

familiebarnehager og åpne barnehager bli mer treffsikker. Ettersom Tromsø kommune i dag 

ikke drifter kommunale familiebarnehager vil man måtte benytte nasjonale 

gjennomsnittssatser. Tromsø kommune har i dag ingen ikke-kommunale åpne barnehager.  

 

                                                 
i
 Konsulentfirma som bistår virksomheter innen offentlig forvaltning med utviklings- og 

analyseprosjekter. 
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Telletidspunkt og korrigering av tilskuddet  

Departementet foreslår at barnehagenes rapportering per 15. desember videreføres. Det 

foreslås at tilskuddet skal beregnes ut fra barnehagenes situasjon per 15. desember og vil i så 

måte avspeile den gjennomsnittlige fordelingen av barn under og over tre år i løpet av 

kalenderåret. Utover den årlige rapporteringen per 15. desember foreslår departementet at 

kommunen selv kan velge hvor mange telletidspunkter i løpet av året det skal være for 

kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ved store aktivitetsendringer som eksempelvis 

opprettelse eller nedleggelse av en ny avdeling må kommunen beregne tilskuddet til barnehagen 

på nytt.  

 

Ettersom driftstilskuddet skal basere seg på kommunens budsjetterte kostnader foreslår 

departementet at dersom det i løpet av året foretas budsjettøkninger til kommunens egne 

barnehager, må en slik økning også komme de ikke-kommunale barnehagene til gode samme 

år. Et eksempel på dette vil være kompensasjon i forbindelse med lønnsoppgjøret. 

Departementet foreslår at det kan foretas inntil en etterjustering av driftstilskuddet til ikke-

kommunale barnehager dersom det gis tilleggsbevilgninger til kommunens egne barnehager. 

For å ivareta hensynet til likebehandling dersom faktisk forbruk i kommunale barnehager 

avviker vesentlig fra planlagt forbruk, skal vesentlig netto merforbruk i den ordinære driften i 

kommunale barnehager over minst tre år korrigeres inn i tilskuddssatsene i påfølgende år for 

ikke-kommunale barnehager. 

 

Rådmannens vurdering: 

Rådmannen stiller seg positiv til at kommunene selv kan velge antall telletidspunkterper år. 

Ved økt antall barn vil kommunen måtte kompensere den ikke-kommunale barnehagen med 

et ekstra tilskudd og motsatt ved en reduksjon. I dagens ordning har man endringsmeldinger 

der kravet er at endringen skal være på mer enn to barn for å få ekstra tilskudd. Rådmannen 

mener derfor at man må se telletidspunktene i sammenheng med rammefinansieringen.  

 

Det er i høringsnotatet ikke presisert hva som tilsvarer en stor aktivitetsendring. Rådmannen 

ser det som svært viktig å få en avklaring på hvor mange store og små barn med heltidsplass 

som regnes som en stor aktivitetsendring, og da genererer ny tilskuddsutmåling.  

 

Rådmannen ser behovet for at tilskuddet skal justeres en gang i året, men det må gjøres på en 

måte som ikke krever mye administrasjon. I tråd med Stortingets føringer om et enklere 

system mener rådmannen det er særdeles viktig at slike justeringer holdes til et absolutt 

minimum.  

 

For at finansieringsmodellen skal være minst mulig krevende for kommunen, bør man i det 

lengste unngå bruk av skjønnsvurderinger. Det er derfor behov for en klar presisering av hva 

som menes med vesentlig avvik i forbruk i kommunale barnehager.   

 

Regulering av uttak av verdier   

Departementet ber om høringsinstansenes syn på regulering av uttak av verdier når det 

gjelder drift, salg eller opphør av ikke-kommunale barnehager. Det foreslås i høringsnotatet 

at uttak av utbytte på drift det enkelte år maksimalt kan utgjøre en avkastning på 

egenkapitalen tilsvarende 10 års statsobligasjonsrente tillagt et risikopåslag på to 

prosentpoeng. Kommunene vil også kunne kreve tilbakeført verdier bygget opp av offentlige 
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tilskudd og foreldrebetaling, utover maksimal årlig avkastning på egenkapitalen ved salg 

eller opphør av en ikke-kommunal barnehage.  

 

Departementet foreslår strengere dokumentasjonskrav til ikke-kommunale barnehager i 

forhold til transaksjoner. En slik plikt vil for eksempel innebære krav om å ha 

dokumentasjon som viser at transaksjoner mellom nærstående baserer seg på 

markedsmessige priser, herunder skriftlig dokumentasjon på leiekontrakter, bilag som viser 

fakturerte timer og timepris for regnskapstjenester.  

 

Rådmannens vurdering: 

Kommunenes finansiering av ikke-kommunale barnehager må være i tråd med EØS-avtalens 

regler for offentlig støtte. For å sikre at støtten er i tråd med EØS-avtalen må flere viktige 

momenter være på plass: 

 Det må sikres at pengene brukes i samsvar med formålet, dvs. kommer barna til gode 

 Det må sørges for at støttebeløpet ikke er større enn det som er nødvendig for å drifte 

barnehagetjenesten. Eierne kan ha en rimelig fortjeneste uten at det regnes som 

overkompensasjon.  

 Det skal ikke være noen kryssubsidiering, dvs. at støtte til barnehagedrift brukes til 

annen virksomhet eieren måtte drive med.  

 Det må ikke skje forskjellsbehandling mellom de ikke-kommunale barnehagene. 

 Det bør fastsettes objektive og etterprøvbare kriterier for beregning og utbetaling av 

kommunalt tilskudd.   

 

Rådmannen er på generelt grunnlag positiv til ikke-kommunale barnehagers økte krav til 

dokumentasjon, men det legges i høringsnotatet opp til et komplisert kontrollregime i 

kommunene, som trolig vil medføre behov for økt kapasitet og kompetanse. Rådmannen ser 

behovet for et regelverk som motvirker insitamenter til privat formuesoppbygging. Uten 

mekanismer for uttaksregulering kan kommunen finne seg i den situasjonen at en ikke-

kommunal barnehage som har mottatt offentlige midler i en rekke år, selger virksomheten 

med høy fortjeneste, uten at noen verdier tilbakeføres kommunen.  

 

I Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-

kommunale barnehager) foreslo departementet at det skulle fastsettes lokale forskrifter for 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det ble ikke foreslått regulering av utbytte, men at 

kommunene selv skulle ha ansvaret for at det ikke blir utbetalt tilskudd i strid med reglene 

for offentlig støtte. Dersom EØS-regelverket ikke overholdes og det utbetales ulovlig støtte 

må støtten pluss renter tilbakebetales. Departementet sier videre at de vil vurdere å utarbeide 

veiledningsmateriell til kommunene vedrørende EØS-avtalen og reglene for offentlig 

tilskudd.  

 

Det overordnede prinsippet bør være at alle barn skal ha et kvalitativt godt barnehagetilbud 

uavhengig av om de har plass i en kommunal eller ikke-kommunal barnehage. Videre må 

reglene for offentlig støtte etterfølges. Et komplisert kontrollsystem for utbytte må avveies i 

forhold til risiko for at støtten ikke er i tråd med EØS-avtalen. Departementet har tidligere 

gått inn for at kommunene selv skal ha ansvaret for at regelverket overholdes, og at det vil bli 

gitt veiledning fra staten. Dette synes å være en mye bedre løsning enn å lovregulere uttak av 

verdier.  
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3. Økonomiske og administrative konsekvenser  
Rådmannens vurdering: 

For kommunene vil forslaget til ny forskrift trolig ikke frigjøre administrative ressurser, men 

heller øke behovet for administrative ressurser. Den største årsaken til dette er behovet for 

økte ressurser i forhold til kontrollen vedrørende utbytte og tilbakeføring av verdier ved salg 

eller opphør av ikke-kommunale barnehager. For å redusere den administrative behandlingen 

må begreper som tidligere nevnt presiseres. Modellen bør få en så klar utforming at det i stor 

grad kan redusere dagens omfattende klagesaksbehandling av kommunenes tilmålte tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager.    

 

Departementet må se nytt finansieringssystem av ikke-kommunale barnehager i sammenheng 

med rammefinansiering av barnehagesektoren, og sørge for at en opptrapping av 

minimumssatsen fra 85 % til 100 % ikke gir kommunen økte økonomiske og administrative 

belastinger.   

 

Kommunene har plikt til å tilby barnehageplass til alle barn som har rett til plass, jfr. Ot.prp. 

nr 52 (2007-2008). Dette vil føre til at kommunen i perioder må ha ledige kapasitet i enkelte 

barnehager som vil fungere som en buffer for å sikre at man oppfyller retten til 

barnehageplass. Dette vil kunne gi merkostnader for kommunen.  

 

Overgang til rammefinansieringen vil gi en merkostnad for kommunen da telletidspunktet i 

forhold til kostnadsnøklene er 1. juli året før budsjettåret. Dette gjelder spesielt for 

vekstkommuner. Det er i tillegg uklart om kommunen vil få finansiering for barn født i 

perioden januar-august året før budsjettåret, men disse barna vil ha rett til barnehageplass fra 

august i budsjettåret. 
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