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Praktisering av kravet om likeverdig behandling av barnehager i 2010 

Departementet har utarbeidet et rundskriv og et medfølgende regneark som kommunen 

kan bruke som et verktøy for å beregne det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale 

barnehager. Rundskriv fra 2009 er oppdatert for 2010 og kan lastes ned fra departementets 

nettside www.regjeringen.no. Oppdaterte regnearkmodeller kan lastes ned fra 

departementets nettside www.regjeringen.no fra midten av april. 

 

Forskriften om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd 

pålegger kommunen å dekke kostnader til drift av barnehager som ikke dekkes av andre 

offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Fra 1. august 2005 ble det også et krav om at 

kommunenes tilskudd må sørge for at den samlede offentlige finansieringen utgjør minst 

85 prosent av det som tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar.  

 

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 sluttet Stortinget seg til regjeringens forslag 

om å iverksette første trinn i opptrappingsplanen for økonomisk likeverdig behandling av 

kommunale og ikke-kommunale barnehager. Minimumsforpliktelsen for den samlede 

offentlige finansieringen av ikke-kommunale barnehager økes dermed fra 85 pst til 88 pst 

fra 1. august 2010. Skjønnsmidlene til barnehager er som følge av dette økt med 82 mill 

kroner i 2010. Departementet viser til rundskriv F-11/2010 om tildelingene av 

skjønnsmidler for 2010. 

 

I forbindelse med opptrappingen av minimumsforpliktelsen legger departementet til rette 

for at kommunene kan fatte to vedtak om det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale 
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barnehager i 2010. For en barnehage som har kostnadsdekning under 88 pst. ved 

inngangen til året er det lagt inn i regnearket at første tildeling i 2010 utmåles med 7/12 

effekt, dvs. f.o.m. januar t.o.m. juli, og med utgangspunkt i en minimumsforpliktelse på 85 

pst, jf dagens forskrift om likeverdig behandling. Departementet vil endre forskriftens 

minimumsforpliktelse fra 85 pst til 88 pst i tråd med budsjettvedtaket. Forskriftsendringen 

vil tre i kraft 1. august 2010. Departementet vil utarbeide et nytt regneark som vil gjelde 

med 5/12-effekt og ha en minimumsforpliktelse på 88 pst. Dette vil være tilgjengelig 

samtidig som det første regnearket, altså fra midten av april. 

 

I forbindelse med overgang til rammefinansiering  er det lagt til grunn at ny forskrift om 

likeverdig behandling av barnehager skal tre i kraft fra 2011. Departementet vil komme 

nærmere tilbake til høringen av den nye forskriften.  

 

Departementet vil understreke at det i merknaden til § 3 i forskrift om likeverdig 

behandling av barnehager i forhold til offentlig tilskudd bl.a står at ”Kommunen må 

dokumentere sin beregning av kostnader og finansiering av kommunens barnehager, og 

den videre beregningen av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Beregningsgrunnlaget skal vedlegges kommunenes vedtak om tildeling av kommunalt 

driftstilskudd”.   

 

Departementet oppfordrer alle landets kommuner om å fatte vedtak om kommunalt 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager så tidlig som mulig. Ikke-kommunale barnehager 

utgjør en viktig del av barnehagetilbudet i mange kommuner og det er derfor viktig å sikre 

disse forutsigbare rammevilkår. Mange kommuner forskutterer kommunalt tilskudd 

basert på fjorårets utbetalinger før vedtak om tilskudd i inneværende år kan fattes. 

Departementet oppfordrer alle kommuner til å vurdere muligheten for en slik 

forskuttering. 

 

Fylkesmannen har veiledningsansvaret knyttet til forskriften om likeverdig behandling. 

Spørsmål knyttet til det foreliggende rundskrivet og forskriften om likeverdig behandling i 

2010 kan rettes til fylkesmannen i de respektive fylker. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Hanne Yssen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Erik L. Solum 

 førstekonsulent 
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Kopi til: 

Alle fylkesmenn 

Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo 

Finansdepartementet, Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo 

KS, Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo 

Private Barnehagers Landsforbund, Postboks 23 Stormyra, 8088 Bodø 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter, Postboks 2623 St.Hanshaugen, 0131 Oslo 

Stiftelsen Kanvas, Møllergt. 12, 0179 Oslo 

 

 

 

 


