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Skjønnsmidler til små private barnehager 

I dette brevet følger informasjon om kommunenes mulighet til å søke om skjønnsmidler til små, 
private barnehager i forbindelse med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet til 
bemanningsnormen i 2020. 

Bakgrunn 

Hvorvidt kommunene oppfylte bemanningsnormen i 2017 og 2018 har betydning for om de private 
barnehagene blir finansiert for bemanningsnormen gjennom det ordinære driftstilskuddet i 2020. I 
Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2019-2020) fremgår det at det øremerkede tilskuddet som 
kompenserer små barnehager i kommuner som ikke oppfylte bemanningsnormen, trappes ned i 
2020. I statsbudsjettet for 2020 er det derfor åpnet opp for at private barnehager som har 
problemer med å oppfylle bemanningsnormen i særlige tilfeller kan tildeles skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen: 

«I samband med at tilskotet trappast ned i 2020 opnast det for at fylkesmannen, etter søknad frå 
kommunen, i særlege tilfelle kan tildele skjønnsmidlar til private eller ideelle barnehagar dersom dei får 
økonomiske problem som følge av bemanningsnorma i 2020». 

Kriterier 

I et brev til Private Barnehagers Landsforbund av 3. april 2020 utdyper Kunnskapsdepartementet 
(KD) kriteriene for tildeling av skjønnsmidler. KD understreker at det er åpnet for denne muligheten 
som en konsekvens av at nivået på det øremerkede tilskuddet trappes ned, at det retter seg mot 
særlige tilfeller og at en eventuell tildeling må tolkes strengt. KD legger opp til at fylkesmennene lokalt 
kan vurdere hvordan søknader fra kommunene følges opp, og i hvilken grad de går inn med støtte. 

Siden tilskuddet skal ses i sammenheng med nedtrappingen av det øremerkede tilskuddet forholder 
Fylkesmannen i Rogaland seg til kravene for å motta tilskuddet: 
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1) Barnehagen må være i en kommune som ikke oppfylte bemanningsnormen i 2017 og/eller 
2018. 

2) Barnehagen har ikke flere enn 45 alderskorrigerte barn. 

Mer informasjon om tilskuddet kan leses her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-
prosjektmidler/midler-kommuner/bemanningsnorm-i-barnehager/ 

Videre er kommunenes mulighet til å søke om skjønnsmidler knyttet til små, private barnehager som 
kommer i særskilte økonomiske problemer som følge av bemanningsnormen i 2020. Det er ikke 
tilstrekkelig at barnehagen går med underskudd. Barnehager med oppsparte midler vil ikke regnes 
som å ha økonomiske problemer. Barnehager som inngår i konsern har normalt sett økonomisk 
fleksibilitet og handlingsrom, og kan ikke søke.  

Skjønnstilskudd skal fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet til 
kommunene eller gjennom andre faste tilskuddsordninger. Store deler av det ordinære 
skjønnstilskuddet er allerede fordelt til kommunene, og 6 millioner er satt av til kommunale 
prosjekter for innovasjon og fornying. Rogaland har lavere total skjønnsramme enn andre fylker. 
Fylkesmannen i Rogaland har derfor begrensede midler til fordeling til små, private barnehager med 
økonomiske problemer, og vil vurdere søknader strengt. Et eventuelt tilskudd vil bli gitt 
skjønnsmessig etter en helhetsvurdering av situasjonen kommunene i Rogaland står i. 

5 % av skjønnsmidlene for 2020 er holdt av til ekstraordinære hendelser («rest/kriseskjønn») 
gjennom året, og fordeles på høsten. En eventuell tildeling til private barnehager med økonomiske 
problemer vil derfor også ses i sammenheng med kommunenes behov for midler til kriseskjønn. 

Søknadsprosess 

Den enkelte kommune oversender søknader til oss fra de aktuelle barnehager. Kommunen må i 
søknaden vurdere og begrunne om barnehagen oppfyller kriteriene for å få støtte, og må videre 
tallfeste barnehagens behov for støtte i regnskapsåret 2020. Fylkesmannen bes orientert om 
barnehager som har meldt ønske om støtte til kommunen, men som kommunen anser at ikke 
oppfyller kriteriene. 

Søknadsfristen settes samtidig med søknadsfristen for rest/kriseskjønn: 30. september 2020.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Monica Nessa 
avdelingsdirektør 

  
 
Anne-Britt Halonen 
rådgiver 
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Adresseliste: 
Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 Vikeså 
Bokn kommune Boknatun 5561 Bokn 
Karmøy kommune Postboks 167 4291 KOPERVIK 
Kvitsøy kommune Kommunehusveien 6 4180 Kvitsøy 
Randaberg kommune Pb 40 4096 Randaberg 
Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 
Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 Sand 
Eigersund kommune Postboks 580 4379 Egersund 
Sauda kommune Postboks 44 4201 Sauda 
Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 Hauge I Dalane 
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger 
Time kommune Postboks 38 4349 Bryne 
Hå kommune Postboks 24 4368 Varhaug 
Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård 
Hjelmeland kommune Vågavegen 116 4130 Hjelmeland 
Lund kommune Moiveien 9 4460 Moi 
Strand kommune Postboks 115 4126 Jørpeland 
Tysvær kommune Postboks 94 5575 Aksdal 
Utsira kommune Postboks 63 5547 Utsira 
Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund 
Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 Ølen 
Klepp kommune Postboks 25 4358 Kleppe 
Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes 


