
Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager fra 2011 
 
Rammefinansiering 
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 
(2007-2008) om lov om endringer i barnehageloven (finansiering av ikke-kommunale 
barnehager) og innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget i Innst. O. nr. 
103 (2008-2009). Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av 
kommuneproposisjonen for 2011 at hovedtyngden av de statlige tilskuddene til 
barnehager skulle innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, jf. Innst. 345 S (2009-
2010) og Prop. 124 S (2009-2010). Forslag til ny forskrift om likeverdig behandling av 
barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd ble sendt på høring 19. april med frist 31. 
juli 2010. Regjeringen har i statsråd 29. oktober 2010 fastsatt ny forskrift. Forskriften 
trer i kraft 1. januar 2011. 
 
Nytt finansieringssystem for ikke-kommunale barnehager 
Finansieringsmodellen omfatter private, fylkeskommunale og statlige barnehager (ikke-
kommunale barnehager). Kommunen skal sørge for likeverdig behandling av alle 
barnehager i kommunen. Regjeringen varslet i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 
at den tar sikte på å oppnå likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem 
år. Inntil likeverdig behandling er fullt ut innfaset i statsbudsjettet, vil det gjelde 
overgangsregler. 
 
Det kommunale tilskuddet 
Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke 
dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. De offentlige tilskuddet skal 
utgjøre samme prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av 
tilsvarende kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 88 
prosent av det tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar per 
heltidsplass. Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd per heltidsplass som overstiger det 
tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 
 
Ny beregningsmetode for tilskuddssatser 
Finansieringsmodellen er basert på at kommunen skal fastsette separate tilskuddssatser 
for drift og kapital: 

• For drift skal det fastsettes én sats for små barn med heltidsplass og én 
sats for store barn med heltidsplass. Kommunen skal fastsette satsene separat for 
ordinær barnehage, familiebarnehage og åpen barnehage. Tilskuddssatsene for drift skal 
beregnes på bakgrunn av kommunens budsjetterte kostnader til drift av egne 
barnehager det enkelte år. Kommunen skal dessuten gi et påslag for administrasjon på 
fire prosent av det beregnede tilskuddet for drift. Kommuner som ikke har egne 
barnehager skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser som departementet fastsetter. 
Kommunale barnehager med 25 pst. høyere driftskostnader enn gjennomsnittet for de 
kommunale barnehagene kan holdes utenfor grunnlaget for beregning av driftstilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. 
• For kapital skal det fastsettes én sats per barn med heltidsplass, uavhengig av 
barnas alder. Tilskuddet skal dekke avskrivnings- og rentekostnader. Kommunen skal 
fastsette separate satser for ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne 
barnehager. Tilskudd til kapital baseres på reelle gjennomsnittlige kapitalkostnader i 
tilsvarende kommunale barnehager. Kommunen kan velge å benytte nasjonale 
gjennomsnittssatser for kapital som departementet fastsetter. Kommunen kan velge å gi 
ekstratilskudd til kapital. 
 
Kommunen skal utarbeide satsene i forbindelse med arbeidet med kommunens 
årsbudsjett, og satsene skal endelig fastsettes innen 1. februar i tilskuddsåret. 
Barnehageloven §14 fastsetter at inntil endelig vedtak er fattet, skal kommunen 
forskuddsvis utbetale tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene. 



De nye reglene innebærer at regnearkmodellen for utmåling av kommunalt tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager som har vært i bruk siden 2004, ikke vil bli oppdatert for 
2011. 
 
Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen kan redusere tilskuddene fra kommunen dersom barnehagen foregående 
regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det 
som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager og eier av barnehagen budsjetterte 
med urimelig utbytte eller godtgjørelse for egen eller nærståendes arbeidsinnsats i 
barnehagen. Bestemmelsen er en videreføring av dagens regelverk. 
 
Nasjonale tilskuddssatser 
De nedenstående driftstilskuddssatsene benyttes av kommuner som ikke har egne 
tilsvarende barnehager, mens kapitaltilskuddssatsene også kan benyttes av kommuner 
som har egne barnehager. Satsene utgjør et utgangspunkt for beregningen i disse 
kommunene, kommunen skal også ta hensyn til beregningsreglene som er angitt under 
avsnittet ”Det kommunale tilskuddet”. 
 

I kroner  Per time  Per heltidsplass 

Nasjonale tilskuddssatser 
Drift, inkl. 

admin. Kapital Totalt
Drift, inkl. 

admin.  Kapital  Totalt
Ordinære barnehager, 
små barn  79,8 3,6 83,4 172 400  7 800  180 200
Ordinære barnehager, 
store barn  38,9 3,6 42,5 84 000  7 800  91 800
Familiebarnehager,     
små barn  61,6 5,4 67,0 133 000  11 700  144 700
Familiebarnehager,    
store barn  49,4 5,4 54,8 106 600  11 700  118 300

Pga. justert prisvekst mv. avviker tallene noe fra Telemarksforsknings rapport. 
 
For åpne barnehager er det kun utarbeidet en felles sats for drift og kapital. Satsen er 
delt inn i åpen barnehageplass 6-15 timer i uka og 16 timer eller mer per uke: 
 

Årssats i kr  6‐15 t  16+ t

Åpne barnehager  12 900  21 200
 
 


