
KS Økonomisjefsamling 24/10-18 
Ålesund kommune: 

Erfaring fra økonomitilsyn med private 
barnehager 



Lovgrunnlag.  

Barnehageloven:  

§ 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i 
ikke-kommunale barnehager.  

 Skal komme barna i barnehagen til gode 

a. Kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent 
drift 

b. Kan ikke foreta transaksjoner og belastes kostnader som 
avviker eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom 
uavhengige parter overfor eier eller eiers nærstående 

c. Kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnader per 
heltidsplass enn det som er vanlig i kommunale barnehager. 



Lovgrunnlag forts. 

 Eier skal kunne dokumentere at tilskudd og foreldrebetaling er 
brukt i samsvar med formålet; det som faller innenfor den 
godkjente driften. 

 Eiers nærstående; aksjeloven § 1 – 5  

 Kan ha et rimelig årsresultat 

 Konsernbidrag: kan representere en bruk av midler som ikke 
er i samsvar med formålet – utbytte? 

 Bestemmelsen rammer også lån til eier/eiers nærstående  

 Kun aktiviteter som faller inn under bestemmelsen kan 
kostnadsføres 

 

 



Lovgrunnlag forts. 

Krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling: 

 Krav om relevante kostnader 

 Krav om markedsmessige vilkår i handel med nærstående 

 Krav om nivå på personalkostnader 

 

Dersom barnehagen oppfyller vilkårene i § 14 a første ledd 
bokstav a, b og c, anses årsresultatet som rimelig.  



Lovgrunnlag forts. 

Barnehageloven:  

§ 16 a Kommunens adgang til å anvende økonomiske 
reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager. 

 Holde tilbake eller redusere tilskudd dersom krav etter § 14 a 
eller forskrift i medhold av § 14 a ikke er oppfylt. 

 Tilbakebetaling av tilskudd anvendt i strid med § 14 a eller 
forskrift i medhold av § 14 a. 

 Skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske 
betydning. 

 Prop. 98 L (se kap. 8) 



Kommunen som tilsynsmyndighet overfor private barnehager og 
gangen i tilsynet. Eksempel Åse barnehage  

 Jfr barnehageloven § 8 Kommunens ansvar, første ledd. 
 Innhenting av info, 30.09.2016 
 Behandling av info 
 Evt innhente mer info, 20.06.2017 
 Foreløpig rapport, 11.10.2017 
 Tilbakemelding fra berørt part, 09.11.2017 
 Endeling rapport, 30.11.2017 
 Klage på vedtak, 21.12.2017 
 Oversendelse av klage, 25.01.2018 
 Klage på rapport sendt fylkesmannen 22.03.2018 
 Oversendelse av svar på utfyllende merknader, 28.06.2018 
 Svar på klagesak, 05.10.2018 
 Henvendelse fra advokat ang fylkesmannens vedtak, 05.10.2018 

 
 
 



Erfaringer og utfordringer. 

 TTT: ting tar tid! 

 Arbeidsbelastning  

 Hvor mange barnehager skal vi ha tilsyn med? 

 Hvordan gjennomføre? 

 Hva skal vi se etter? 

 Må ned på bilagsnivå 

 Saksbehandlernes kompetanse: økonomi, fag (barnehage) og 
jus.  

 Koble på jurist fra starten – tolkning av lover og forskrifter 

 Har andre kommuner erfaringer som kan være nyttige? 

 Ettervirkninger? 

 

 

 



Verktøy som kan være nyttig å bruke i prosessen 
  

 Rammeverk for økonomisk tilsyn med private barnehager, KS 

 Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Tilsynsrapport. Bruk av 
tilskudd og foreldrebetaling 2015 og 2016, Torshovhagen 
barnehage. 

 Prop. 98 L (2011-2012) Endringer i barnehageloven (tilskudd 
og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) 

 Barnehageloven  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rammeverk for økonomisk tilsyn 

• Basert på erfaring fra kommunene  
• Kort gjennomgang av regelverket 
• Risikovurdering  
• Generelle tips til økonomisk tilsyn 
• Tips til vedtakene  
• Dokumentasjon 
• Reaksjonsmidler 
• Overføringsverdi til annet tilsyn med barnehageloven 
• https://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-

oppvekst/barnehage/okonomi-barnehage/rammeverk-
for-okonomisk-tilsyn/ 
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Risikovurdering 

Kan man bruke kjent informasjon? 

Sjekk resultatregnskap ved å benytte excel 

Revisjonsattestasjon 

 



Generelle tips  

Innhent balanse / årsregnskap 

Innhent nummererte brev fra revisor  

Be om utfyllende dokumentasjon 

– Lønningslister  

– Arbeidsavtaler  

– Bilag 

– Kontrakter 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 



 



Egne erfaringer og veien videre 
 

Uklarheter i loven  

Nybrottsarbeid 

Være tydelig på hvilken informasjon man 
etterspør. Hold strenge tidsfrister   

Bruke tilleggsinformasjon fra brreg og proff 

Hva kan vi lære av hverandre?  

 

 



Spørsmål? 

 

 


