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Forskrift om tildeling av tilskudd 
til private barnehager§ 5a 

• «skal»- bestemmelse: 

• Skal gi tilskudd

• Skal gi tilskudd etter tabell – står i forskriften 

• Skal bruke rapportering etter § 12 for å beregne 

tilskuddet

• «private ordinære barnehager»

• Ikke familiebarnehager eller åpne barnehager 



• Bruke rapportering etter § 12 (forskr.) ved 
beregning av tilskudd 

– Barnetall 

– Barn som regnes som små barn (0-2 år) og 
store barn (3-6 år)

• Eksempel: 

Privat barnehage har 20 heltidsplasser små barn (0-2 år), og 10 
heltidsplasser store barn (3-6 år). Satsen for små barn er kr. 2 158, 
mens satsen for store barn er kr. 1 199. Beregningen blir da: 

(20 * 2 158) + (10 * 1 199) = 55 150 

Barnehagen får kr. 55 150 i tilskudd til pedagogisk bemanning



• Eksempel tilskudd fra 1.august 2017:

(5/12 * 10 * 1 199) + (5/12 * 20 * 2 158) 
= 22 979

• 2018: helårseffekt  



Satser for tilskudd til 
pedagogisk bemanning 2018



Oppheves januar 2020

• Bestemmelsen skal etter planen oppheves fra 
og med januar 2020

• I 2020 vil kommunens økte utgifter til 
pedagognormen vises i kommuneregnskapet for 
2018 og  tilskuddsgrunnlaget til private 
barnehager har økt 



Klageadgang 

• Adgang til å klage til fylkesmannen 



Bruk av offentlige tilskudd 
og foreldrebetaling



Bruk av offentlige tilskudd og 
foreldrebetaling §§ 14a og 16a

• Rapport:
– Agenda Kaupang 26. februar 17; gjelder kartlegging av 

kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket om 
bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private 
barnehager

– Kunnskapsministeren har uttalt om rapporten at: «Svarene 
viser at kommunene synes at dagens regelverk er uklart og 
at det er vanskelig å vite hvordan tilsynet skal 
gjennomføres. Vi vil nå vurdere hva som kan gjøres for å 
sikre et bedre tilsyn av de private barnehagene.»



Hva sier Agenda Kaupang 
rapporten?

• 90 av 227 kommunene som har besvart 
undersøkelsen oppga at de har kontrollert hele eller 
deler av § 14 a

• De største kommunene vurderer i større grad at de 
har tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere enn 
mindre kommuner

– Flere kommuner oppgir at de ikke utøver kontroll pga. 
manglende kompetanse og at arbeidet er tidkrevende og 
omfattende

• Liten forskjell mellom store og små kommuner når 
det gjelder synet på egen kapasitet

• Større kommuner mer negative til regelverket enn 
mindre kommuner



Hva sier Agenda Kaupang 
rapporten?

• Flere kommuner oppgir at regelverket er for lite 
konkret, for stort rom for individuell tolkning og 
skjønnsmessige vurderinger, vanskelig å etterprøve 
og håndheve barnehagenes etterlevelse av 
regelverket – ord som «vesentlig» og «rimelig» er 
for lite presise og det er ønskelig med tydeligere 
kriterier for kontroll

• Krevende å forholde seg til regnskap i store 
barnehagekonsern



Problemstillinger med 
utgangspunkt i rapporten

• Kostnader som direkte vedrører godkjent drift 
av barnehagen

• Transaksjoner og kostnader mellom 
nærstående

• Vesentlig lavere personalkostnader

• Revisors rolle

• Hvor langt kan kommunen gå i innhente 
opplysninger?

• Tilbakehold, tilbakebetaling og reduksjon av 
tilskudd



Kostnader som direkte vedrører 
godkjent drift av barnehagen
• Hvordan skal kommunen begrunne at utgifter ikke kommer 

barna til gode?

• Prop.98 L (2011-2012): «Systematikken i bestemmelsen er at 
dersom barnehagen oppfyller de kumulative vilkårene i § 14 a 
første ledd bokstav a, b og c, anses årsresultatet som rimelig.»

• «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i 
barnehagen til gode» - ikke selvstendig vurdering

• «Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte 
vedrører godkjent drift av barnehagen»

• Ordlyden omtaler ikke omfanget – kommunen skal vurdere om 
den konkrete kostnaden har sammenheng med den konkrete 
driften av den barnehagen

– Ikke relevant å vurdere størrelsen på kostnader etter § 14 a første 
ledd bokstav a



Kostnader som direkte vedrører 
godkjent drift av barnehagen 

• Kommunen har bevisbyrden

• Alminnelig sannsynlighetsovervekt – kommunen må bygge på det 
faktum den finner mest sannsynlig

• Klarer kommunen ikke å gjøre seg opp en bestemt mening om 
faktum fordi begge muligheter fremstår som like sannsynlig –
tvilen skal komme barnehagen til gode

– Hvis kommunen finner det mest sannsynlig at eier ikke har ytt noen 
arbeidsinnsats i en barnehage, kan kommunen falle ned på at lønnen til eier 
ikke er kostnad som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen

– Hvis kommuner finner det like sannsynlig at vedlikeholdskostnader ikke er 
inkludert i husleiekostnadene som at de er det, skal kommunen falle ned på 
at vedlikeholdskostnadene ikke er inkludert i husleien



Transaksjoner og kostnader 
mellom nærstående

• Hvordan skal kommunen finne markedspris for 
ulike typer kostnader? 

• «barnehagen kan ikke[…]foreta transaksjoner og 
belastes kostnader på vilkår eller med beløp som 
avviker fra eller overstiger det som ville vært 
fastsatt mellom uavhengige parter,», jf. § 14 
første ledd bokstav b

• Formål: hindre overprising
• Konkret vurdering av om prisen eller vilkåret ville 

vært på samme nivå dersom det hadde blitt 
gjennomført mellom uavhengige parter

• Utgangspunkt: sammenligne med lignende type 
transaksjoner eller kostnader i nærheten



Transaksjoner og kostnader 
mellom nærstående
• Prop.98 L (2011-2012) om husleie betalt til 

nærstående: 

Når det gjelder husleie betalt til nærstående, vil det i 
mange tilfeller ikke finnes et eget marked for lokaler 
tilpasset barnehageformål. Eier kan velge å ta ut en 
ekstrafortjeneste gjennom husleie som overstiger 
selvkost. I slike tilfeller er det naturlig å ta utgangspunkt 
i utleiers selvkost, med et påslag som tilsvarer vanlig 
fortjeneste i utleiemarkedet på stedet. Her kan 
barnehageeier også se hen til hva som er ansett som 
gjennomsnittlig husleie for næringsbygg i kommunen.



Transaksjoner og kostnader 
mellom nærstående
• Prop.98 L (2011-2012) om lønnsfastsettelse/styregodtgjørelse: 

Det må gjøres vurderinger ut fra § 14 a første ledd, bokstav b også i forbindelse 
med lønnsfastsettelse/styregodtgjørelse til eier av barnehagen eller eiers 
nærstående. Lønnen/styregodtgjørelsen kan ikke settes høyere enn hva som ville 
vært avtalt dersom personene skulle vært ansatt på alminnelige vilkår, og uten 
den nære forbindelsen med barnehagen og barnehageeier.

Både mangel på arbeidskraft og mangel på lokaler kan medføre at barnehageeier 
må betale mer enn det som hadde vært ordinær pris i et velfungerende marked. 
Mangel på førskolelærere har for eksempel medført at enkelte kommuner betaler 
førskolelærere over tarifflønn. I slike tilfeller må en barnehageeier som er 
førskolelærer og jobber fullt ut som førskolelærer i egen barnehage, kunne ta ut 
samme lønn som en kommunalt ansatt. Videre vil tariffestet lønn med et rimelig 
tillegg, for eksempel for ekstra ansvar eller innsats, kunne godtas. Dette 
innebærer at barnehagene må dokumentere at lønn og annen godtgjøring til eier 
er i samsvar med det som eier ville fått i tilsvarende stilling i en annen barnehage 
eller i en tilsvarende bedrift.



Transaksjoner og kostnader 
mellom nærstående
• «barnehagen kan ikke[…]foreta transaksjoner 

og belastes kostnader på vilkår eller med beløp 
som avviker fra eller overstiger det som ville 
vært fastsatt mellom uavhengige parter,», jf. 
§ 14 første ledd bokstav b

• Formål: hindre overprising

• Konkret vurdering av om prisen eller vilkåret 
ville vært på samme nivå dersom det hadde 
blitt gjennomført mellom uavhengige parter

• Utgangspunkt: sammenligne med lignende 
type transaksjoner eller kostnader i nærheten



Vesentlig lavere personalkostnader

Barnehageloven § 14 a. første ledd alternativ c

barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere 
personalkostnad per heltidsplass enn det som er 
vanlig i tilsvarende kommunale barnehager

• Det er ingen norm for hva som er «vesentlig lavere 
personalkostnader»

• Kan ikke på forhånd sette en grense for hva som er 
vesentlig lavere. Kommunen må konkret vurdere i 
hvert enkelt tilfelle 

• Utgangspunktet er at alle lønnskostnader skal tas 
med. 

• Utgifter til vikarer (vikarbyrå)

• Utbytte 



Revisjon
• Økonomiforskrift til barnehageloven § 3. 

• Barnehagens resultatregnskap skal revideres av 
statsautorisert eller registrert revisor. Revisjonen skal 
følge revisorloven.

• Barnehager unntatt kravet til revisjon, § 3 andre ledd
– Eiere/konsern/med nærstående som har ordinære barnehager 

med færre enn 20 barn

– Eiere/konsern/med nærstående som har familiebarnehager med 
færre enn 10 barn

– Eiere som kun eier en åpen barnehage

• Kan i stedet velge en uavhengig 
regnskapskyndig til å attestere regnskapet



Hvor langt kan kommunen gå i å 
innhente opplysninger?

Forskriften§ 4, andre ledd

«Kommunen kan til enhver tid kreve de 
opplysningene og den dokumentasjonen som er 
nødvendig for å gjennomføre tilsyn etter 
barnehageloven.»

• Hva kan kommunen kreve?

-«som er nødvendig» 

 Konkret vurdering av hva som er nødvendig

«til enhver tid»

 Altså ikke begrenset til rapporteringstidspunkter



Tilbakehold, tilbakebetaling og 
reduksjon av tilskudd § 16 a

• I rapporten står det at: «Inntrykket fra intervjuene er at 
alle kommunene krever tilbake «krone for krone» de 
beløp som er utbetalt for mye.»
– «Tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling 

av tilskudd etter første og andre ledd skal stå i forhold til 
regelbruddets art og økonomiske betydning», jf. § 16 a tredje 
ledd.

• Kommunene må, i vedtakene sine, vurdere tilbakehold, 
tilbakebetaling eller reduksjon av tilskudd. 



Søknadsordning for private 
barnehager med «vesentlig 
høye pensjonsutgifter»



• Forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager § 4 a: 

«Har den private barnehagen pensjonsavtale 
inngått før 1. januar 2015 og vesentlig 
høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket 
gjennom pensjonspåslaget, har den private 
barnehagen etter søknad til kommunen krav på 
å få dekket sine pensjonsutgifter. Den private 
barnehagens pensjonsutgifter fremgår av 
barnehagens to år gamle regnskap. 
Kommunens plikt til å dekke barnehagens 
pensjonsutgifter er begrenset oppad til 
kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i 
egne tilsvarende barnehager.»



• Kommunen må finne ut den private 
barnehagens «pensjonsutgifter»

• Premiefond: fond til dekning av fremtidige 
premier for pensjonsforsikringer

• Hvordan skal innbetalinger til premiefondet og 
bruk av premiefondet behandles når 
kommunen skal finne ut av den private 
barnehagens «pensjonsutgifter»? 



• Barnehagen putter inn penger i premiefondet

• En utgift er en utbetaling man er forpliktet til

• Barnehagen er ikke forpliktet til å betale inn 
penger til premiefondet, og det er dermed ikke 
en pensjonsutgift

• Det skal ikke være med i vurderingen av hva 
som er «pensjonsutgifter» i forskriftens
forstand

• Eksempel: Barnehage har kroner 150 i 
pensjonsutgifter. Kroner 30 av disse er 
innskudd til premiefondet. Barnehagens 
faktiske pensjonsutgifter er kroner 120



• Barnehagen dekker pensjonsutgifter med 
premiefond

• Hvordan barnehagen dekker sine 
pensjonsutgifter er ikke relevant etter 
forskriften § 4 a

• Eksempel: Det står i regnskapet at 
barnehagens pensjonsutgifter er kroner 110. 
De reelle pensjonsutgiftene er kroner 130, da 
kroner 20 av pensjonsutgiftene er dekket 
med bruk av midler fra premiefondet. 
Barnehagens faktiske pensjonsutgifter er 
derfor kroner 130



• «Den private barnehagens pensjonsutgifter fremgår av 
barnehagens to år gamle regnskap», jf. § 4 a 

• Merknader: «Barnehagen må dokumentere pensjonsutgiftene. 

Dette kan gjøres ved å fremvise samlede fakturaer for 

innbetalte premier til sine pensjonsleverandører i løpet av det 

aktuelle regnskapsåret.»

• Ikke sikkert at regnskap eller fakturaer viser barnehagens 
faktiske «pensjonsutgifter»

– Viser ikke innbetaling til premiefond eller bruk av premiefond

– Regnskap og faktura kan være tilstrekkelig hvis det ikke er 
innbetalt til eller brukt av premiefondet

• Sammenstilling fra pensjonsleverandør kan være 
dokumentasjon. 

– Må vurderes konkret om det er tilstrekkelig dokumentasjon

– Kan vise innbetaling til premiefondet eller bruk av premiefondet for 
å dekke pensjonsutgifter



• Ikke søknadsfrist i forskriften § 4 a

• Kommunen kan be om å få søknader innen et 
gitt tidspunkt 

– Må behandle søknader etter en eventuell søknadsfrist


