
Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling

Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget
Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus
Dato: 07.02.2012
Tidspunkt: 10:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

30.01.2012

Solbjørg Ravna (sign.)
Leder 
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Saksliste

Utvalgs-
saksnr

Innhold Lukket Arkiv-
saksnr

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling
PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 30.11.2011
PS 4/2012 Møteplan for OKU 2012 2011/2816

PS 5/2012 Revidering av retningsllinjer og rutiner for tildeling av 
tospråklighetsmidler

2010/56

PS 6/2012 Samarbeidsavtale Tana  kommune - Sametinget  2012 
- 2015

2011/2514

PS 7/2012 Retningslinjer for tildeling av kommunale 
kulturmidler

2012/245

PS 8/2012 Tilskudd til private barnehager 2012 2012/256
PS 9/2012 Fastsetting av offisielle veinavn i Tana kommune 2008/1081

PS 10/2012 Tana flerbrukshall - innkjøp av inventar 2012/64
PS 11/2012 Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til 

helsesportuka 2012 i Porsanger
2011/2906

PS 12/2012 Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av 
Varanger Arctic Kite Enduro 2012

2011/2782

PS 13/2012 Referatsaker/Orienteringer - OKU 2012/6

RS 1/2012 Oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til 
nivå 3 i språkcharteret

2011/2667

RS 2/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for 
idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

2011/2369

RS 3/2012 Høring: Fag- og timefordeling for elever med 
opplæring i samisk og finsk

2012/267

RS 4/2012 Høring: Nye retningslinjer for skoleskyss 2012/268
RS 5/2012 Høring i forbindelse med Struktur for læring -

utredning om videregående opplæring i Finnmark
2012/271

RS 6/2012 Høring - innføring av valgfag og forskriftsfesting av 
tid til elevrådsrelatert arbeid

2012/270

Side 3



Side 4

PS 1/2012 Godkjenning av innkalling

PS 2/2012 Godkjenning av saksliste

PS 3/2012 Godkjenning av protokoll fra 30.11.2011



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2011/2816-3

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 4/2012 07.02.2012

Møteplan for OKU 2012

Vedlegg
1 Møteplan 2012 (ver 011211)

Rådmannens forslag til vedtak

Saksopplysninger
OKU setter selv opp en møteplan for 2012. Forhold en bør ta hensyn til er møter i andre 
hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. En bør også velge en fast dag for OKU-møtene. 
Første møte i hovedutvalgene i 2012 har disse møtedagene; OKU på tirsdag, HOU på onsdag og 
MLU på torsdag. FSK og KST har faste møtedager på torsdager. Dersom det er saker fra OKU 
som f.eks skal til kommunestyret for behandling, så bør møte derfor være minimum 9 dager før 
KST-møte. Dette på grunn av at en da vil man få med innstillinger fra OKU i innkallingen som 
sendes til KST.

Vedlagt oversikt over møteplan for FSK og KST 2012.  

Vurdering
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M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
1 5 1 2 3 4 5 9 1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 6 6 7 8 9 10 11 12 10 5 6 7 8 9 10 11
2 9 10 11 12 13 14 15 7 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 18
3 16 17 18 19 20 21 22 8 20 21 22 23 24 25 26 12 19 20 21 22 23 24 25
4 23 24 25 26 27 28 29 9 27 28 29 13 26 27 28 29 30 31
5 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
13 1 18 1 2 3 4 5 6 22 1 2 3
14 2 3 4 5 6 7 8 19 7 8 9 10 11 12 13 23 4 5 6 7 8 9 10
15 9 10 11 12 13 14 15 20 14 15 16 17 18 19 20 24 11 12 13 14 15 16 17
16 16 17 18 19 20 21 22 21 21 22 23 24 25 26 27 25 18 19 20 21 22 23 24
17 23 24 25 26 27 28 29 22 28 29 30 31 26 25 26 27 28 29 30
18 30

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
26 1 31 1 2 3 4 5 35 1 2
27 2 3 4 5 6 7 8 32 6 7 8 9 10 11 12 36 3 4 5 6 7 8 9
28 9 10 11 12 13 14 15 33 13 14 15 16 17 18 19 37 10 11 12 13 14 15 16
29 16 17 18 19 20 21 22 34 20 21 22 23 24 25 26 38 17 18 19 20 21 22 23
30 23 24 25 26 27 28 29 35 27 28 29 30 31 39 24 25 26 27 28 29 30
31 30 31

M T O T F L S M T O T F L S M T O T F L S
40 1 2 3 4 5 6 7 44 1 2 3 4 48 1 2
41 8 9 10 11 12 13 14 45 5 6 7 8 9 10 11 49 3 4 5 6 7 8 9
42 15 16 17 18 19 20 21 46 12 13 14 15 16 17 18 50 10 11 12 13 14 15 16
43 22 23 24 25 26 27 28 47 19 20 21 22 23 24 25 51 17 18 19 20 21 22 23
44 29 30 31 48 26 27 28 29 30 52 24 25 26 27 28 29 30

Vedtatt i FSK 1.des.11 1 31

Deanu gielda -Tana kommune politiske organ
Kommunestyret(KST): 23.feb., 29 mar 24.mai, 21.juni, 20.sept., 8.nov., 18.des.
Formannskapet(FSK): 2.feb., 15.mars, 19. april 10.mai, 7.juni, 23.aug., 13.sept., 18.okt., 1,29.nov, 
Fast utvalg for plansaker (FUP): avholdes i fb med FSK møter
Administrasjonsutvalget(ADU): avholdes i fb med FSK møter etter nærmere innkalling
Kontrollutvalget: 
Disputvalg: 

Miljø, Landbruk og utmarksutv. (MLU):
Helse og omsorgsutvalget(HOU): 
Oppvekst og kultur utvalget(OKU): 

Adm organ
Kontaktm. Pol/adm ledelse:
Arbeidsmiljøutvalg(AMU):
Ledermøte(LM): holdes som hovedregel siste tirsdag i måneden

Finnmark fylkeskommunens møteplan 2012
Fylkestinget: 21-22.mars, 13.-14.juni, 24.-25.okt., 12.-13. des.
Fylkesutvalget: 14.feb., 20.mars, 8.mai, 12.juni, 18.sept., 23.okt., 27.nov., 11.des.
Kompetanseutvalget: 21.-22.feb., 22.-23.mai, 25.sept., 20.-21.nov.
KNS utvalget: 15.-16.februar., 5.-6.juni, 12.sept., 14.-15.nov.

Sametingets møteplan 2012:
Sametingets Komité og plenum: 20.-24. februar, 16.-20. april, 4.-8. juni, 24.-28. september, 26-30 november

Kommunenes sentralforbund KS
Fylkesstyremøter: , 16-17.jan.(Tromsø), 28.mars (Vadsø) 4.juni(Honningsvåg), 19. sept.(Kautokeino).
Strategikonf. og fylkesmøte 21-22 feb.(Alta), kommuneøk.konf. .mai(?). Fylkesmøte Nordnorge 12-13 april (Tromsø)
KS Kommunedagene og ordfører konferanse 2012: 12-14.februar. Høstkonferansen 2012 

Øst-Finnmark regionråd
Regionrådsmøte(r): 7-8. februar (Barents spect. Kirkenes 8-9 februar), 
Styremøter:

Møteplan 2012  Deanu gielda - Tana Kommune

OKTOBER NOVEMBER

JANUAR FEBRUAR

APRIL MAI

JULI AUGUST

MARS

JUNI

DESEMBER

SEPTEMBER
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2010/56-3

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 5/2012 07.02.2012

Revidering av retningslinjer og rutiner for tildeling av tospråklighetsmidler

Rådmannens forslag til vedtak
Saken fremmes uten forslag

Saksopplysninger
Tana kommune har, etter at retningslinjer og rutiner for tildeling av tospråklighetsmidler ble 
vedtatt juni 2010, vedtatt ny plan for samisk språkutvikling 2012 – 2015. I tillegg vil det bli 
etablert en samarbeidsavtale med Sametinget for samme periode. Oppvekst- og kulturutvalget 
bør foreta en gjennomgang av retningslinjene og rutinene for tildeling av tospråklighetsmidlene 
slik at disse er i tråd med språkplanen og samarbeidsavtalen.

Vedtaket i KST-sak 50/2011 av 22.06.11 er som følger:
” Vedtak
”Sametingets tospråklighetsmidler skal brukes til å betale renter og avdrag på Deanu
sámeskuvla”.
Inndekning av kostnader dekkes av øremerkede midler til tospråklighetstiltak fra Sametinget.
For 2011 er tilskuddet på ca 5,1 mill.
Følgende retningslinjer og rutiner innføres for tildeling av tospråklighetsmidler :
1. Formål
Det kan tildeles midler til tiltak som fremmer bruk av samisk språk og kultur i Tana samfunnet.
2. Hvem kan søke
Lag og foreninger, selskaper og kommunale virksomheter kan søke på midlene
3. Prioriteringer
Følgende tiltaksområder prioriteres
1. Språktiltak overfor barn og unge
2. Språktiltak og nybegynneropplæring av voksne

Side 7



3. Arenabygging for aktiv bruk av samisk språk og kultur
4. Tiltak som fremmer elve- og sjøsamisk språkutvikling.
5. Spesielle tiltak
4. Søknad
Søknaden sendes til Tana kommune innen fastsatt frist. Kunngjøringen av midlene kunngjøres
på kommunens hjemmesider. Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltak med tilhørende
kostnadsoverslag.
Tildeling skjer i forhold til prosjekt og ikke til ordinær drift.
6. Tolketjenster
Tana kommune gir tolketjenester ved behov for inntil 4 foreldremøter for de samiske
barnehagene.
6. Rapportering og utbetaling
Tildelte midler utbetales på bakgrunn av rapport over tiltaket med tilhørende dokumentasjon av
kostnadene. Rapporten og utbetalingsanmodning sendes kommunen innen 31.12 søknadsåret

Vurdering

Side 8



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233

Arkivsaksnr: 2011/2514-8

Saksbehandler: Bill Sørensen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 6/2012 07.02.2012

Samarbeidsavtale Tana  kommune - Sametinget  2012 - 2015

Vedlegg
1 Revidert forslag til ny samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tana kommune 2012 - 2015

Rådmannens forslag til vedtak
Saken fremmes uten forslag til vedtak

Saksopplysninger
Sametinget har hatt en del innvendinger mot innhold og ordlyd i avtaleutkastet som ble vedtatt i  
OKU . Hovedutvalgsleder har hatt gjentatte samtaler med Sametinget for å ha klar en avtale som 
begge parter kan akseptere. 

Vurdering
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SAMARBEIDSAVTALE mellom Tana kommune og Sametinget om bruken av 
tospråklighetsmidlene 2012 - 2015

Artikkel 1: Mål for avtalen

Formålet med denne avtale er å legge forholdene til rette for et varig fast samarbeid mellom 
Sametinget og Tana kommune i forvaltning av samelovens språkregler. Tana kommune skal legge 
forholdene til rette for at samene skal kunne bevare og utvikle sitt språk i Tana kommune, og alle har 
rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til offentlige etat. Grunnlaget for denne 
samarbeidsavtalen er Samelovens språkregler som skal sikre innbyggerne grunnleggende rettigheter 
vedrørende bruk og utvikling av samisk språk i Tana kommune. Denne avtalen setter ingen 
begrensinger i ansvaret etter samelovens språkregler og reglene i sameloven går foran denne 
avtalen. Avtalen skal heller ikke være til hinder for samarbeid som ikke er nevnt i denne avtalen.

Artikkel 2: Samarbeidets karakter 

Sametinget har i 2011 endret beregningsgrunnlaget for fordeling av tospråklighetstilskuddet til 
kommunene og  fylkeskommunene. Tospråklighetstilskuddet går fra å være kostnadsstyrt til å bli en 
målstyrt modell. Bakgrunnen til denne samarbeidsavtalen er Sametingets vedtak i sak 011/11 Nye 
tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene. 

Artikkel 3: Beregningsregler for tospråklighetstilskuddet 

Basistilskuddet utgjør på 35 % av den totale tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles likt
mellom forvaltningskommunene. Betjeningsdelen utgjør av 40 % av den totale
tospråklighetsrammen til kommunene og fordeles til forvaltningskommunene basert på følgende
måleenheter: Antall elever med samisk som førstespråk i grunnskolen (vektlegges 44 %), antall elever
med samisk som andrespråk i grunnskolen (vektlegges 25 %) og antall innmeldte i Sametingets
valgmanntall i kommunen (vektlegges 31 %). Utviklingsdelen utgjør 25 % av den totale
tospråklighetsrammen til kommunene. Utviklingsdelen reguleres i henhold til aktivitet og
gjennomførte tiltak fra år til år, og i henhold til samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og
Sametinget.

Artikkel 4: Basis- og betjeningsdelen

Viser til Plan for samisk språkutvikling for Tana kommune 2012 -2015.

Det skal være et levende samisk språk og en levende samisk kultur i Tana kommune,
og samisk skal være et naturlig bruks- og samhandlingsspråk i kontakt med det
offentlige.

Kommunen har tre hovedmål for avtaleperioden:
• Sikre, styrke og videreutvikle bruken av samisk språk i Tana kommune
• Synliggjøre og formidle samisk språk og kultur i det offentlige rom.
• Samisk språk- og kulturforståelse skal likestilles med norsk i all kommunal
tjenesteyting og forvaltning i tråd med kapittel 3 i Sameloven.
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Pkt. 1: Kommunikasjon og informasjon.
I følge Samelovens språkregler § 3-2, skal informasjon og annonseringer være på norsk og samisk.

 Tana kommune skal utvikle samiske internettsider 
 Dokumenter som plandokumenter og strategier, årsmelding, etc. skal oversettes til samisk.
 Stillingsannonser og kunngjøringer skal annonseres på samisk. Et utvalg av pressemeldingene 

skal også sendes ut på samisk. 
 Informasjon fra de kommunale virksomhetene skal gjøres tilgjengelig på samisk for publikum.

Pkt. 2: Profilering og synliggjøring.
Samelovens § 1-5 slår fast at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de skal være likestilte etter
bestemmelsene i samelovens kapittel 3. Dette skal så langt det er mulig synliggjøres i alle kommunale
virksomheter.

 Det skal skiltes på samisk i alle kommunale bygg og kontorer.
 Det skal legges til rette for at samisk kan brukes på møtene i de folkevalgte organene i 

kommunen.
 Det skal legges til rette for at samiske navn, stedsnavn, adresser osv. registreres korrekt i 

kommunens arkiv- og postsystem, og i virksomhetene.
 Samisk skal synliggjøres på venterom, fellesarenaer, møterom og i resepsjonene i de 

kommunale virksomheter.
 Oversetting i forbindelse med arrangementer og andre kulturtiltak
 Drift av /innkjøp til av samisk skjønnlitteratur, Samiske lærebøker, samisk faglitteratur,

tidsskrifter og andre utgivelser, ordbøker og CD-er til kommunale kurs og arbeidsplasser.

Pkt. 3: Kompetanseutvikling i samisk språk i Tana kommune.
Tana kommune er etter Samelovens språkregler § 3-7 forpliktet til å legge forholdene til rette slik at
ansatte får permisjon med lønn for å lære samisk.

 Tana kommune skal øke antall ansatte med samisk språkkompetanse (muntlig og skriftlig) 
som har ansvaret for koordinering av samisk språk- og kulturtiltak internt i organisasjonen.

Ansatte i Tana kommune skal få tilbud om samisk språkkurs.
 Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv skal vektlegges som en tilleggs kvalifikasjon 

ved utlysning av ledige stillinger når kandidatene ellers står likt.

Pkt. 4: Individuelle kirkelige tjenester. Etter Samelovens språkregler § 3-6 har enhver rett til 
individuelle kirkelige tjenester på samisk i Den norske kirkes menigheter i forvaltningsområdet.

Pkt.5. Utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren. Etter Samelovens språkregler §3-5. 

  Sikre de eldres rettigheter spesielt og den øvrige befolkningen generelt til å bruke samisk i 
offentlige institusjoner og legge til rette for at de kan bruke sitt morsmål på en naturlig 
måte i kontakt med det offentlige.

Artikkel 5: Utviklingsdel 

Utviklingsdelen skal brukes til tiltak som vil styrke og utvikle samisk språk i Tana kommune. 
Kulturelementet er tatt med fordi kulturen inngår som del av språklæring. Hovedmål med 
utviklingsdelen er å styrke og videreutvikle samisk språk, kultur og identitet i Tana kommune. Tana 
kommune vil prioritere følgende strategier (viser til Plan for samisk språkutvikling for Tana kommune 
2012-2015) i avtaleperioden:
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Strategier

-         Økt antall barn i barnehage/skole hvor samisk er 1. språk.

-         Økt antall elever med samisk som 2. språk.
-         Foreldre skal få kunnskap om barns rettigheter til opplæring i samisk i 

barnehage og grunnskole og informasjon om tospråklig oppvekst.
-         Det skal tildeles prosjektmidler til samisk språk prosjekter. Kommunen 

informerer og utlyser prosjektmidler. Bruken av tildelte prosjektmidler 
forutsettes rapporteres kommunen.

-         Økt kompetanse i samisk språk blant barn og voksne.
-         Samisk språk og kultur skal brukes i ungdomsarbeid spesielt og ved ulike 

arrangementer for ungdom.
-          Styrke og utvikle samisk språk for alle innbyggere.
-         Det skal årlig utdeles en pris for særskilt innsats for synliggjøring og 

formidling av samisk språk og kultur.
-         Skape arenaer for bruk av samisk språk blant barn og unge i Tana i   

fritiden.
-         Stimulere til språkutviklingsprosjekter innenfor tradisjonell samisk 

utmarksnæring.

Ovenfor nevnte strategier skal konkretiseres i aktivitetsplan som skal knyttes opp mot denne 
samarbeidsavtalen.

Artikkel 6: Oppfølging og rapportering

Tana kommune er forpliktet å utarbeide en aktivitetsplan og rapport til Sametinget i forhold til 
målene som er satt for basis-, betjenings- og utvikingsdelen i denne samarbeidsavtalen. Oppfølging 
og rapportering av denne samarbeidsavtale skal gjøres i henhold til Sametingets gjeldende budsjett. 
Denne samarbeidsavtalen skal behandles årlig på politisk nivå. Temaet på disse møtene er  
rapportering, oppfølging og koordinering.  Også oppfølging av denne samarbeidsavtalen skal drøftes. 
I tillegg skal partene møtes årlig på administrativt nivå og gjennomgå avtalens oppfølging og status.

Artikkel 7: Gyldighet og endring

Denne avtalen ble inngått ved vedtak i sametingsrådet i sak ______ og i Tana kommune i sak _____ 
Oppvekst- og kulturutvalg. Endring av samarbeidsavtalen mellom Tana kommune og Sametinge" kan 
bare foretas av partene. Sametinget og Tana kommune forplikter seg til å evaluere ordningen etter 
tre år.

Karasjok,
Ellinor Marita Jåma                      Solbjørg Ravna

Sametingsrådet Leder i OKU Tana kommune

Følgende lover, retningslinjer og dokumenter danner grunnlaget for denne samarbeidsavtalen:
Samelovens språkregler
Sametingets vedtakk i sak 011/11 Nye tildelingskriterier for tildeling av tospråklighetsmidlene.
Sametingets gjeldende budsjett
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/245-1

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 7/2012 07.02.2012

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler

Vedlegg
1 Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler

Rådmannens forslag til vedtak

Reviderte retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler 
Lag og foreninger med tilhørighet i Tana kan søke kommunen om tilskudd til kulturarbeid. 
Størrelsen på kulturmidlene vil være avhengig av de årlige budsjettvedtakene i kommunen.

Søknadsfrister 
1.mai og 1.oktober 
Det skal søkes på et eget skjema som ligger på kommunens hjemmeside. Skjemaet kan også fås 
ved henvendelse til kommunen. Det er å foretrekke at det søkes digitalt via kommunens 
hjemmeside. 

Målgruppe 
Alle lag og foreninger i Tana som er aktive, har et ideelt formål og ordnende regnskapsforhold.

Kriterier 
a. Ca 70% av midlene fordeles til idretts- og kulturarrangement som organiseres av 

frivillige lag og foreninger i Tana.
b. Ca 30% av midlene fordeles til ordinær drift av lag og foreninger etter søknad.

Søknaden må være underskrevet av lagets leder eller en annen som har fått myndighet av 
årsmøtet. Søknaden må ha vedlagt bekreftet utskrift av årsmøteprotokoll med revidert regnskap 
for inneværende år. For idretts- og kulturarrangement må det foreligge en prosjektbeskrivelse 
med budsjett og finansieringsplan. 

Slettet: Oppvekst- og 
kulturutvalget

Slettet: 07.02.2012

Slettet: Rådmannens forslag til 
vedtak¶
¶
Reviderte retningslinjer for 
tildeling av kommunale 
kulturmidler ¶
Lag og foreninger med tilhørighet i
Tana kan søke kommunen om 
tilskudd til kulturarbeid. Størrelsen 
på kulturmidlene vil være 
avhengig av de årlige 
budsjettvedtakene i kommunen.¶
¶
Søknadsfrister ¶
1.mai og 1.oktober ¶
Det skal søkes på et eget skjema 
som ligger på kommunens 
hjemmeside. Skjemaet kan også 
fås ved henvendelse til kommunen.
Det er å foretrekke at det søkes 
digitalt via kommunens 
hjemmeside. ¶
¶
Målgruppe ¶
Alle lag og foreninger i Tana som 
er aktive, har et ideelt formål og 
ordnende regnskapsforhold.¶
¶
Kriterier ¶
<#>Ca 70% av midlene fordeles til 
idretts- og kulturarrangement som 
organiseres av frivillige lag og 
foreninger i Tana.¶
<#>Ca 30% av midlene fordeles til 
ordinær drift av lag og foreninger 
etter søknad.¶
¶

Søknaden må være underskrevet 
av lagets leder eller en annen som 
har fått myndighet av årsmøtet. 
Søknaden må ha vedlagt bekreftet 
utskrift av årsmøteprotokoll med 
revidert regnskap for inneværende 
år. For idretts- og 
kulturarrangement må det 
foreligge en prosjektbeskrivelse 
med budsjett og finansieringsplan. ¶
¶
¶
¶
Behandling ¶
¶
Tilskuddet tildeles etter søknad 
som behandles av oppvekst- og 
kulturutvalget. Idrettsrådet 
innstiller i saker som omhandler 
tilskudd til idrettsformål.¶
¶
¶
¶
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Behandling

Tilskuddet tildeles etter søknad som behandles av oppvekst- og kulturutvalget. Idrettsrådet 
innstiller i saker som omhandler tilskudd til idrettsformål.

Saksopplysninger
Kommunestyret har i sak 125/2011 av 15.desember gjort følgende vedtak:

Det settes av kr 200 000 for støtte til ideelle lag og foreninger. Støtte tildeles etter søknad som 
behandles av OKU, idrettsrådet innstiller i saker som omhandler tilskudd til idrettsformål.

Vurdering

Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak fremlegges reviderte retningslinjer for vedtak.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2010/739-3

Saksbehandler: Laura Kjølås

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 35/2010 21.06.2010

Nye retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler

Vedlegg
1 Gjeldende retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Rådmannens forslag til vedtak

OKU vedtar de nye retningslinjene slik de foreligger i saksfremlegget. Fristen for å søke på årets 
kulturmidler settes til 15. september 2010.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken:
De gjeldende retningslinjene er utdatert. 

Midler til idretten har de siste årene blitt bevilga i en egen pott utenom kulturmidlene. I 
retningslinjene står det at en andel skal gå til idrett. 

Beløpsgrensa for hvor mye administrasjonen kan tildele er også noe lav. 

Kommunen har gått over til utvalgsmodell siden de forrige retningslinjene ble vedtatt. Det er da 
naturlig å se på hvor det politiske ansvaret nå ligger. 

Kommunen kunngjorde høring for forslag til nye retningslinjer i lokalavisene (Sagat og 
Finnmarken) og på kommunens nettsider. Det har ikke kommet inn noen høringsuttalelser. 

Forslag til nye retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler:

Lag og foreninger kan søke kommunen om tilskudd til kulturarbeid. Størrelsen på 
kulturmidlene vil være avhengig av de årlige budsjettvedtakene i kommunen. 
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Ordinær søknadsfrist: 1.mai 

Det skal søkes på et eget skjema som ligger ute på kommunens hjemmesider. Skjemaet 
kan også fås ved henvendelse til kommunen.

Det settes av en egen pott av kulturmidlene til ulike prosjekt/arrangementer rettet 
mot barn og unge. Denne potten kan det søkes på gjennom hele året, så langt midlene 
rekker. 

Målgruppe:
Alle lag og foreninger som er aktive, har ordnede regnskapsforhold og et ideelt formål.

Kriterier:
A. Generelle kulturmidler med søknadsfrist 1. mai (eget søknadsskjema)

1. Ca 50 % av midlene fordeles til organisasjoner som gjennom en eller flere 
kulturaktiviteter aktiviserer barn/ungdom. Ved fordeling av midlene legges det vekt 
på antall barn som aktiviseres, hvor mye aktivitet lagene har og kostnadene tilknyttet 
aktivitetene. Planmessig forebyggende arbeid mot rusmidler og tilbud til personer 
med bistandsbehov vil bli vektlagt ved tildeling av midler.

2. Ca 10 % fordeles som grunnstøtte til organisasjoner med et minimum av aktivitet. 
Ordnede regnskapsforhold og andre viktige opplysninger om laget skal 
dokumenteres.

3. Ca 10 % fordeles til organisasjoner som ikke faller inn under pkt 1, eller som ut fra 
en helhetsvurdering kommer ugunstig ut ved fordelingen. 

B. Egen pott til spesielle prosjekt og arrangement

1. Ca 30 % av midlene settes av til ulike prosjekt og arrangement rettet mot barn og 
unge. Disse midlene kan det søkes på gjennom hele året. 

Søknadene må inneholde revidert regnskap og årsmelding for siste år, budsjett for 
inneværende år. For spesielle prosjekt/arrangement må det foreligge eget budsjett for det. 

Behandling:
Administrasjonen kan tildele enkeltbeløp inntil kr 10 000. Beløp større enn dette tildeles 
av oppvekst- og kulturutvalget.  

Vurdering

Rådmannen mener beløpsgrensa for administrativ tildeling av kulturmidler bør økes fra 5 000,-
til 10 000,-. Dette for å få til en smidig og rask saksbehandling. Oppvekst og kulturutvalget 
fordeler midler om det er snakk om større summer enn 10 000,-.  

Bevilgninger til idrett tas bort fra kulturmidlene. Dette er i samsvar med dagens praksis. 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2012/256-1

Saksbehandler: Geir Tvare

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 8/2012 07.02.2012

Tilskudd til private barnehager 2012

Vedlegg
1 Tilskudd 2012. Regneark
2 Forskrift om likeverdig behandling

Rådmannens forslag til vedtak

For 2012 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:

1. Driftstilskudd
Tilskuddet settes til 91 % av driftskostnadene for en kommunal plass. 
Dette gir følgende tilskuddsatser:

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 138.067
b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr   66.072

2. Kapitaltilskudd
Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 2012: Kr 3,50 pr oppholdstime eller kr 7560 
pr heltidsplass

3. Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal

Saksopplysninger
Fra 2011 fikk vi et nytt finansieringssystem for barnehagesektoren. Det ble da slutt på det
øremerkede statstilskuddet til barnehagene. Dette tilskuddet ble i stedet lagt inn i kommunenes
rammeoverføringer, og kommunene ble samtidig ilagt ansvar for driften av ikke-kommunale
barnehager. Kommunenes ansvar er nærmere fastsatt i Forskrift om likeverdig behandling ved 
tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager. (Se vedlegg)
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I forskriften går det fram at tilskuddet til private barnehager skal beregnes ut i fra 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr heltidsplass i tilsvarende kommunale 
barnehager. Tilskuddet skal fra august 2011 utgjøre minst 91 prosent av det som tilsvarende
kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. I bergningen av 
driftskostnadene ved de kommunale plassene skal det legges til 4 prosent 
administrasjonskostnad.

Kommunene skal også yte kapitaltilskudd. Kommunen kan her velge å gi tilskudd ut fra
Nasjonale satser.

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det
som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddsatsene, skal kommunen i forbindelse med
kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til
ikke-kommunale barnehager.

Fylkesmannen har utarbeidet et regneark til bruk for utregning av tilskuddet, og dette er vedlagt
her. For Tana kommune er det tatt utgangspunkt i budsjettet for Tana bru barnehage. De tre
andre kommunale barnehagene er deler av et oppvekstsenter, og kostnadene der er ikke direkte
sammenlignbare. I kostnadene ved drift av Tana bru barnehage er det også lagt inn kostnader 
knyttet til drift av bygningen, vask, vaktmestertjeneste, strøm, oppvarming osv. Fra 2008 har 
kommunen budsjettert slike utgifter for skoler og barnehager på et felleskapittel. Det er derfor 
her tatt utgangspunkt i regnskapstallene for bygningsdrift ved Tana bru barnehage i 2007, da 
denne da var gitt et eget kapittel i regnskapet. Til dette er det lagt til 20 prosent for å 
kompensere for pris- og lønnsutvikling.

Kommunens kostnad pr heltidsplass blir i 2012 da kr 151.722 for barn under tre år og kr 72.607 
for barn over tre år. Etter forskriften regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de 
fyller 3 år. De tilsvarende tall for 2011 var kr 150.630 og kr 73.456.

Barnetall og oppholdstid er beregnet ut fra barnehagenes årsmelding pr 15.12.2011. Tilskuddet 
skal likevel begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får tilskudd for flere 
barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning (§ 3 i Forskrift om likeverdig 
behandling). I årsmeldingen fra Diddi mánáidgárdi går det fram at barnehagen i desember 2011 
hadde fylt opp 20,2 plasser, mens det er gitt godkjenning for 18 plasser. Barnehagen får dermed 
kun tilskudd innenfor de 18 plassene den er godkjent for.

Giellavealgu mánaidgárdi vil etter dette i 2012 få et samlet tilskudd på kr 2.778.273 og Diddi 
mánáidgárdi kr 1.744.410. De tilsvarende tall for 2011 var kr 2.828.631 og kr 1.556.006.

Vurdering
Tilskuddsatsen for barn under 3 år vil i 2012 bli på kr 138.067 mens den i 2011 var på 
kr 134.435, en økning på 2,7 %. Tilskuddsatsen for barn over 3 år blir på kr 66.072 mens den i 
2011 var på kr 65.560, en økning på 0,8 %. Det er her lagt til grunn en sats på 91 prosent av det 
som tilsvarende kommunal barnehage får i offentlig tilskudd. Dette er i overensstemmelse med 
det staten har lagt til grunn i rammeoverføringene. Samlet tilskudd til de private barnehagene vil 
likevel medføre at det er behov for å regulere budsjettet for 2012 med kr 139.00 for å få 
inndekning av tilskuddet de private barnehagene har krav på. Dette må gjøres ved første 
budsjettregulering.
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Kommunen har anledning til å øke satsen. En sats på 100 % vil øke utgiftene på budsjettet med 
kr 447.000, noe det i så fall må finnes inndekning på. Det er derfor her foreslått å beholde satsen 
på 91 prosent som kommunen har hatt siden august 2011. 

Vedtak om tilskudd til den enkelte barnehage skal utformes som et enkeltvedtak, og 
fylkesmannen er klageinstans.
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Rundskriv 

 

Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo 

Telefon 22 24 90 90* Telefaks 22 24 01 23 

 

 

 

 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 
 

 

Nr F-05/2011 

 

 

 

 

  31.10.2011 

   

 

1. BAKGRUNN 

Stortinget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehageloven §§ 8 og 14 med sikte på 

innlemming av statstilskuddene til barnehager i rammetilskuddet til kommunene. 

Lovforarbeider er Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) og Innst. O. nr 103 (2008-2009). Ved 

behandlingen av kommuneproposisjonen for 2011 sluttet Stortinget seg til regjeringens 

forslag om å innlemme hoveddelen av de statlige tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet 

til kommunene fra 1. januar 2011, jf. Innst. 345 S (2009-2010) og Prop. 124 S (2009-2010). 

Ved kongelig resolusjon 29. oktober 2010 ble det besluttet at endringene i barnehageloven §§ 

8 og 14 skulle tre i kraft 1. januar 2011. Med hjemmel i barnehageloven § 14 tredje ledd 

fastsatte Kongen videre forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager. Forskriften trådte i kraft fra samme tid; 1. januar 2011. 

 

I dette rundskrivet, som er en oppdatering av rundskriv nr. F-14/2010, redegjør departementet 

for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager. Siden forskriften trådte i kraft 1. januar 2011 er det vedtatt endringer 

i §§ 3og 4. Endringene er innarbeidet i rundskrivet ved oppdatert omtale under de aktuelle 

bestemmelsene. Forskriftsendringene som trådte i kraft 1. august 2011 og kommunenes plikt 

til å følge opp endringene er omtalt i departementets brev av 4. juli 2011. 

 

 

I kapittel 4 er nasjonale satser for 2012 innarbeidet. I kapittel 5 er det gitt veiledning i form av 

regneeksempler. 
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Side 2 

2. BARNEHAGELOVEN § 14 

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 

 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale 

barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før 

barnehagesektoren er blitt rammefinansiert. 

 Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 

barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 Godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles 

likeverdig med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi 

forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling. 

 Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som 

skal motta tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil 

kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd. 

 Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen. 

 

3. KOMMENTARER TIL FORSKRIFTEN 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-

kommunale barnehager 

 

Fastsatt ved kongelig resolusjon 29. oktober 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Endret ved forskrift 6.juni 

2011 nr. 584 og 10. juni 2011 nr. 581. 

 

§ 1 Formål og virkeområde 

 Forskriften skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager behandles 

likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd. 

Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-

kommunale barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd. 

 

Til § 1: 

Paragrafen angir forskriftens formål og virkeområde og må leses i nær sammenheng med 

barnehageloven § 14 som er hjemmelen for forskriften. Formålet med forskriften er å sørge 

for at godkjente ikke-kommunale barnehager etter rammefinansieringen (dvs. fra 1. januar 

2011) blir behandlet likeverdig med de kommunale barnehagene ved tildeling av kommunalt 

tilskudd etter forskriften. Ved tildeling av tilskudd etter forskriften er kommunen gitt en 

adgang til å trekke fra andre offentlige tilskudd som barnehagene får til dekning av kostnader 

til ordinær drift (jf. nærmere omtale under kommentarene til § 3).  

 

Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene. 

Kommunens adgang til å yte tilskudd utover forskriftens rammer følger av forvaltningsloven 

og de alminnelige forvaltningsrettslige regler om saklighet, rimelighet og likebehandling (jf. 

nærmere omtale i kommentarene til § 2). Slike ekstra tilskudd krever en særskilt begrunnelse 

og forutsetter at det er særskilte hensyn knyttet til den aktuelle barnehagen kommunen ønsker 

å tilgodese med et ekstra tilskudd til ordinær barnehagedrift. 

 

Virkeområdet til forskriften er uttømmende formulert i andre ledd. Forskriften kommer til 

anvendelse ved tildeling av kommunalt tilskudd til ordinær drift i godkjente ikke-kommunale 

barnehager etter 1. januar 2011. Reglene i forskriften kommer dermed til anvendelse både der 

kommunen har plikt til å gi tilskudd etter barnehageloven § 14 første ledd og der kommunen 

velger å gi tilskudd til barnehager etter barnehageloven § 14 andre ledd. Motsatt følger det av 
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Side 3 

andre ledd at forskriften ikke gjelder ved tildeling av andre offentlige eller andre kommunale 

tilskudd. Forskriften gjelder derfor ikke ved tildeling av statlige øremerkede tilskudd som 

kommunen har forvaltningsansvaret for. Det følger av barnehageloven § 8 sjette ledd at det 

kommunale tilskuddet til barnehagene ikke kan avkortes som følge av slikt statlig tilskudd. 

 

Med godkjente barnehager siktes det til barnehager som er godkjent etter barnehageloven §§ 

10 og 11. Forskriften gjelder derfor ved kommunens tildeling av tilskudd til alle godkjente 

ikke-kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. De såkalte 

barneparkene defineres utenfor barnehagebegrepet og eventuelle kommunale tilskudd til disse 

er ikke regulert av forskriften. 

 

§ 2 Kommunens ansvar 

 Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen 

behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd til 

ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal dokumentere at tildelingen skjer i 

samsvar med denne forskriften. 

 

Til § 2: 

Det følger av bestemmelsen at kommunen skal ivareta kravet til likeverdig behandling 

mellom kommunale barnehager og godkjente ikke-kommunale barnehager ved tildeling av 

kommunalt tilskudd med hjemmel i barnehageloven § 14. Innholdet i plikten til likeverdig 

behandling er presisert videre utover i forskriften. 

 

Plikten til likeverdig behandling etter forskriften gjelder uavhengig av drifts- og eierform, 

men kun overfor ikke-kommunale barnehager lokalisert innenfor kommunegrensene. Plikten 

gjelder uavhengig av barnas hjemkommune. Denne siden av plikten må sees i sammenheng 

med forskriften § 11 som gir ”vertskommunen” (kommunen der barnehagen er geografisk 

lokalisert) rett til refusjon av kostnader til ordinær drift for plasser i ikke-kommunale 

barnehager som benyttes av barn fra andre kommuner.  

 

Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de ulike ikke-kommunale barnehagene, jf 

forskriften § 1. Kommuner som vil yte mer tilskudd til barnehager enn plikten som følger av 

forskriften står fritt til å gjøre det innenfor rammene av forvaltningsloven, og som nevnt i 

kommentarene til § 1 regulerer ikke forskriften disse tilfellene. Der kommuner velger å 

benytte denne friheten til å yte tilskudd utover det som følger av forskriftens regler må de 

tilrettelegge saksbehandlingen slik at de generelle reglene i forvaltningsloven og alminnelige 

forvaltningsrettslige prinsipper følges og ivaretas. Slike konkrete tilfeller må derfor kunne 

begrunnes i særskilte forhold og kommunen må forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet 

og likebehandling følges i hvert tilfelle. 

 

I § 2 er kommunens generelle plikt til dokumentasjon uttalt. Det påligger kommunen å 

dokumentere at enhver tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke-kommunale barnehager 

gjøres i samsvar med forskriften. Dokumentasjonsplikten i forskriften er et utslag av kravet til 

forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Forskriftens krav til dokumentasjon utfylles derfor 

av kravene som følger av forvaltningsloven. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen 

gi en begrunnelse og en dokumentasjon som er tilstrekkelig til at ikke-kommunale barnehager 

som omfattes av forskriften kan vurdere om forskriftens regler er fulgt. I §§ 4 og 5 er plikten 

til dokumentasjon presisert for beregningen av tilskuddssatser til henholdsvis driftskostnader 

og kapitalkostnader (nærmere generell omtale av forvaltningsloven nedenfor og kommentarer 

til dokumentasjonskravet under de nevnte bestemmelsene). 
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Side 4 

Finansiering av ikke-kommunale barnehager etter forskriften er en oppgave som ligger til 

kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen har med hjemmel i barnehageloven § 9 

ansvar for å føre tilsyn med at kommunen utfører denne oppgaven i tråd med barnehageloven 

§ 14 og reglene i forskriften. Der kommunen ikke følger de krav som følger av forskriften til 

dokumentasjon kan Fylkesmannen gi pålegg om retting, jf. kommuneloven § 60d. 

 

Der kommunen fatter et vedtak om tildeling av tilskudd til den enkelte barnehage foreligger et 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gjelder ved forskuddsvis utbetaling i samsvar med 

barnehageloven § 14 fjerde ledd, der kommunen fatter enkeltvedtak ut ifra gjennomsnittlige 

budsjetterte kostnader (se forskriften §§ 4 og 5), ved enkeltvedtak om endring etter forskriften 

§ 8 andre ledd og ved enkeltvedtak om etterjustering etter § 8 tredje ledd. Forskriften § 12 gir 

barnehageeier rett til å påklage enkeltvedtakene som fattes i alle disse ulike fasene, og det er 

fylkesmannen som er klagemyndighet. 

 

Kommunens innledende fastsettelse av satsene per heltidsplass for de ulike typene barnehager 

utgjør ett vedtak og beregningen av satsene skal dokumenteres allerede i denne innledende 

fasen. Det er likevel viktig å merke seg at i denne innledende fastsettelsen av satsene gjelder 

vedtaket ikke den konkrete tildelingen av tilskudd etter forskriften, og vedtaket er derfor ikke 

et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen. Når de samme satsene ligger til grunn for 

enkeltvedtaket til de konkrete barnehagene er derimot situasjonen en annen. Da vil bruken av 

satsene være en del av enkeltvedtaket som skal være begrunnet og dokumentert i tråd med 

forskriftens krav til dokumentasjon og forvaltningslovens krav til saksbehandlingen ved 

enkeltvedtak skal følges. I denne saksbehandlingsfasen vil klageadgangen til fylkesmannen 

etter forskriften § 12 derfor gjelde alle sider av vedtaket, herunder beregningen av satsene. Ut 

fra forskriftens system vil det dermed være en fordel for kommunen og de ikke-kommunale 

barnehagene at alle sider av beregningen av tilskuddssatsene er klarlagt og dokumentert så 

tidlig som mulig for å unngå at det blant de ikke-kommunale barnehagene foreligger tvil om 

beregningen av tilskuddsatsene. En tvil kan medføre at ikke-kommunale barnehager ser seg 

nødt til å få beregningen av tilskuddssatsene konkret prøvet ved en klage til Fylkesmannen. 

 

Forvaltningsloven regler gjelder fullt ut for kommunens saksbehandling etter forskriften om 

likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Der 

saksbehandlingen gjelder et av de nevnte enkeltvedtakene kommer derfor de særskilte reglene 

om saksbehandling ved enkeltvedtak til anvendelse i tillegg til forvaltningslovens alminnelige 

regler som gjelder all kommunens saksbehandling etter forskriften. (Se forvaltningsloven § 3 

for omtale av rekkevidden og anvendelsesområdet til bestemmelsene i forvaltningsloven). 

  

§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 

 Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som 

ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 

omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. 

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre 

samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende 

kommunale barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 91 prosent av 

det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig 

finansiering. 

 Kommunen har ikke plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige tilskuddet 

til den ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i 

gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Der den ikke-kommunale barnehagen har 

lavere foreldrebetaling enn i tilsvarende kommunale barnehager, har kommunen ikke 

plikt til å dekke differansen. 
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Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke får 

tilskudd for flere barn enn det er plass til innenfor barnehagens godkjenning. Store 

aktivitetsendringer i den ikke-kommunale barnehagen medfører at kommunen må 

beregne tilskuddet til barnehagen på nytt. 

 

Til § 3: 

Bestemmelsen presiserer i første ledd kommunens ansvar for likeverdig behandling etter 

forskriften. Bestemmelsen gir ikke plikt til kostnadsdekning i den enkelte ikke-kommunale 

barnehage, men tydeliggjør at formålet med det kommunale tilskuddet er å dekke ikke-

kommunale barnehagers kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentlige 

tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift defineres til å omfatte driftskostnader, 

administrasjonskostnader og kapitalkostnader. Det er i § 4 og 5 gitt egne beregningsregler for 

tilskuddet til disse tre kostnadselementene som til sammen utgjør ”kostnader til ordinær drift”.  

 

Det kommunale tilskuddet har til formål å dekke barnehagens samlede kostnader til ordinær 

drift. Kostnader til ordinær drift som barnehagen får dekket av andre offentlige tilskudd og 

foreldrebetalingen kan derfor kommunen trekke fra før kommunen beregner de ulike satsene 

for tilskudd etter §§ 4 og 5. 

 

Adgangen til å finansiere deler av barnehagedriften gjennom foreldrebetaling er lovfestet i 

barnehageloven § 15. Med hjemmel i lovbestemmelsen er det gitt regler om foreldrebetaling i 

barnehager og kommunens plikt til å sørge for moderasjonsordninger. Det følger av 

forskriften om foreldrebetaling i barnehager at barnehageeier skal refunderes fullt ut for 

reduksjonen i foreldrebetalingen som har sin bakgrunn i moderasjonsordningene. Dette 

innebærer at kommunen skal utbetale refusjon til de ikke-kommunale barnehagene for 

reduksjonen i foreldrebetalingen uavhengig av forskrift om likeverdig behandling ved 

tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det vil i praksis innebære at 

kommunen må ha en egen ordning for slik refusjon til de ikke-kommunale barnehagene, 

uavhengig av finansiering etter forskrift om likeverdig behandling. For å beregne den 

offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene, skal kommunen derfor ta 

utgangspunkt i maksimalgrensen for foreldrebetalingen, jf. regneeksemplene i kap. 5.  

 

Budsjetterte kostnader til matservering i kommunale barnehager regnes som ordinære 

driftskostnader og skal inngå i grunnlaget for beregning av tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager. Eventuelle kostpenger som kommunen tar for å finansiere matserveringen i 

barnehagene, skal trekkes fra sammen med foreldrebetalingen i beregningen av den offentlige 

finansieringen av de kommunale barnehagene. 

 

Det følger av bestemmelsen at også andre offentlige tilskudd som den ikke-kommunale 

barnehagen får til dekning av kostnader til ordinær drift i barnehagen skal trekkes fra ved 

utmålingen av det kommunale tilskuddet etter forskriften. Følgende tilskudd til de ikke-

kommunale barnehagene regnes ikke som offentlige tilskudd til ordinær drift og kan ikke 

trekkes fra i de ikke-kommunale barnehagene ved utmålingen: 
 

 Statlig tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i 

førskolealder 

  integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger 

 Tilskudd fra Sametinget til samisk barnehagetilbud 

 Tilskudd/midler som studentsamskipnadene benytter på studentbarnehager 

 Det statlige øremerkede investeringstilskuddet 

 Direkte eller indirekte økonomisk støtte fra private aktører 
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 Attføringstilskudd barnehagen mottar for personer på attføring. (Ifølge forskrift 20. 

desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak skal personer på attføring ikke 

fortrenge ordinær arbeidskraft og regnes av den grunn ikke som offentlig tilskudd til 

ordinær drift). 

 

Statlige og fylkeskommunale tilskudd til ordinær drift i barnehager regnes som ”andre 

offentlige tilskudd”. Midler som de statlige helseforetakene benytter til drift av barnehager 

(sykehusbarnehager) inngår i ”andre offentlige tilskudd”. Kommunen kan derfor redusere det 

kommunale tilskuddet tilsvarende det helseforetaket benyttet på sykehusbarnehagene i 2003. 

Grunnen til at 2003-nivået på tilskuddet fra helseforetakene skal legges til grunn er at det er 

dette nivået som er utgangspunktet for finansieringen av kommunene etter barnehageforliket, 

og det må legges til grunn for å sikre samsvar mellom rammefinansieringen og forskriftens 

regler for sykehusbarnehager.  

 

Indirekte offentlig økonomisk støtte til drift, for eksempel når barnehagen får gratis lokaler 

eller lokaler med husleie under markedsleie, faller i gruppen ”andre offentlige tilskudd til 

ordinær drift”, og kan føre til fratrekk i tilskuddet til ordinær drift etter forskriften. Der det er 

kommunen selv som gir slik indirekte støtte må vurderingen ta utgangspunkt i markedspris 

eller markedsleie for å finne andelen av ”offentlig tilskudd til ordinær drift”. Det ligger til 

barnehageeieren som selvstendig juridisk subjekt å vurdere om en slik indirekte støtteordning 

er ønskelig. Kommunen kan ikke gjøre finansiering betinget av at barnehagen aksepterer slik 

indirekte støtte. 

 

Ved beregningen av det samlede tilskuddet til ordinær drift skal utgangspunktet være den 

gjennomsnittlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. I kommunenes 

beregning av tilskuddssatser etter forskriften må alle relevante kostnader til ordinær drift i alle 

kommunens egne, tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kommunen kan 

velge om kostnader til kommunale barnehager som opprettes eller legges ned i løpet av året 

skal regnes som kostnader til ordinær drift og medtas i beregningsgrunnlaget. 

 

Følgende kostnader i de kommunale barnehagene regnes ikke som kostnader til ordinær drift 

og skal ikke tas med i kommunens beregning av tilskuddssatser etter forskriften: 

 

 Særskilte formål slik som tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne,  

 Tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder,  

 Tiltak som følge av bosetting av flyktninger og samisk barnehagetilbud.  

 Kostnader til lærlinger i kommunale barnehager, 

 Kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager som drives i midlertidige 

barnehagelokaler  

 

Med begrepet ”det samlede offentlige tilskuddet” i andre ledd menes den samlede offentlige 

finansieringen til den ikke-kommunale barnehagen etter forskriften. Det følger av andre ledd 

første setning at den samlede offentlige finansieringen den ikke-kommunale barnehagen fikk 

året før er utgangspunktet for fastsettelsen av hvilken prosentandel som skal benyttes ved 

beregningen av den enkelte barnehages tilskudd til ordinær drift. I overgangsåret 2011 vil ”det 

samlede offentlige tilskuddet” være det som barnehagen mottok i tilskudd til ordinær drift fra 

stat, kommune og fylkeskommune i 2010. Ved bruk av forskriften i 2012 vil ”det samlede 

offentlige tilskuddet” tilsvare det kommunale tilskuddet barnehagen fikk etter forskriften i 

2011. For sykehusbarnehager vil derimot ”det samlede offentlige tilskuddet” være summen av 

det kommunale tilskuddet og bidraget fikk fra helseforetaket i 2003. 
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Det er kommunens gjennomsnittlige finansiering av ordinær drift i tilsvarende kommunale 

barnehager som er utgangspunktet for beregningen av det kommunale tilskuddet. Etter 

bergning av prosentandelen slik som nevnt i forrige avsnitt skal kommunens videre beregning 

gjøres med utgangspunkt i ”den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende 

kommuner som året før”. Dette krever konkret at kommunen fastsetter den ikke-kommunale 

barnehagens prosentandel (per heltidsplass sammenlignet med heltidsplasser i kommunale 

barnehager) av samlet offentlig tilskudd til ordinær drift året før. Den samme prosentandelen 

av kommunens gjennomsnittlige finansiering av ordinær drift i egne tilsvarende kommunale 

barnehager gir det offentlige tilskuddet den ikke-kommunale barnehagen skal ha. I kapittel 5 

er dette konkretisert med regneeksempler. 

 

En konsekvens av reglene er at barnehager som eksisterte forut for rammefinansieringen, jf. 

barnehageloven § 14 første ledd, mottar den samme andelen (prosent) offentlig tilskudd som 

året før. Dersom en barnehage mottok 94 prosent av det som tilsvarende kommunale 

barnehager i gjennomsnitt fikk i offentlig finansiering per heltidsplass i for eksempel 2010 

eller 2011, vil barnehagen motta 94 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager får 

i offentlig finansiering per heltidsplass i henholdsvis 2011 eller 2012. Grunnlaget andelen 

beregnes av kan imidlertid forandre seg fra år til år avhengig av kommunens ressursbruk i 

egne barnehager. Den ikke-kommunale barnehagen kan derfor motta lavere tilskudd i 

henholdsvis 2011 og 2012 enn i 2010 og 2011 dersom kommunen reduserer ressursbruken i 

kommunale barnehager. Tilsvarende vil ikke-kommunale barnehager få økt tilskudd dersom 

kommunen øker ressursbruken i tilsvarende kommunale barnehager. Se nærmere om 

kommunens beregningsgrunnlag og beregning av tilskudd i kommentarene til §§ 4 og 5.  

 

Kommunen skal fra 1. januar 2011 utmåle tilskudd slik at det samlede kommunale tilskuddet 

til ordinær drift etter forskriften utgjør minst 88 prosent av det som tilsvarende barnehager eid 

av kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd per heltidsplass i 2010, jf. andre 

ledd. Fra 1. august 2011 skal kommunen på tilsvarende måte legge til grunn en minimumssats 

på 91 prosent. Dette har sin bakgrunn i at departementet endrer minimumsforpliktelsen i 

samsvar med gjeldende års statsbudsjettvedtak og at kommunen må ivareta slike endringer i 

løpet av året. Det vises i denne forbindelse til departementets brev av 4. juli 2011, se lenke på 

side 1. 

 

Nye barnehager som mottar tilskudd etter § 14 andre ledd får i oppstartsåret dekket sine 

kostnader, begrenset nedad til minimumsforpliktelsen (88 prosent fra 1. januar 2011 og 91 

prosent fra august 2011) og oppad til 100 prosent av det som tilsvarende barnehager eid av 

kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd per heltidsplass. Den nyetablerte ikke-

kommunale barnehagens budsjett danner grunnlaget for fastsettelsen av barnehagens 

tilskuddsandel. Barnehager som skifter eierskap fra kommunalt til ikke-kommunalt eie etter 1. 

januar 2011 regnes som nye barnehager etter forskriften og omfattes av denne reguleringen. 

Hvis en kommune avvikler alle kommunalt eide barnehager av en barnehagetype (ordinære 

barnehager, familiebarnehager eller åpne barnehager) skal de ikke-kommunale barnehagene 

av samme typen fortsatt få tilskudd beregnet ut ifra samme faste prosentandel av kommunens 

gjennomsnittlige finansiering av egne barnehager som året før, men prosentandelen skal da 

beregnes av de nasjonale satsene. 

 

Det følger av tredje ledd at kommunen ikke har plikt til å dekke differansen dersom 

foreldrebetalingen i ikke-kommunale barnehager settes lavere enn foreldrebetalingen i 

kommunenes egne barnehager. Dersom foreldrebetalingen i kommunens egne barnehager 

overstiger maksimalprisen, skal kommunen likevel utmåle tilskuddet ut fra en forutsetning om 

at den ikke-kommunale barnehagen skal kunne ha en foreldrebetaling lik maksimalprisen. 
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Noen kommuner har ingen kommunale barnehager. Disse kommunene har i utgangspunktet 

ikke grunnlag for å beregne kostnadene i tilsvarende kommunale barnehager. Ved beregning 

av tilskudd til henholdsvis driftskostnader og kapitalkostnader skal i så fall departementets 

fastsatte nasjonale gjennomsnittssatser for henholdsvis tilskudd til driftskostnader og tilskudd 

til kapitalkostnader benyttes. Nasjonale gjennomsnittssatser er omtalt i kommentarene til § 3 

og i kommentarene til § 4 og § 5. 

 

Det følger av tredje ledd at kommunen ikke har plikt til å gi tilskudd slik at den samlede 

offentlige finansieringen av barnehagen overstiger det tilsvarende barnehager eid av 

kommunen i gjennomsnitt mottar i offentlige tilskudd per heltidsplass. Dette innebærer at 

ikke-kommunale barnehager etter forskriften ikke har krav på mer enn 100 prosent, dvs. det 

samme som kommunens egne ”tilsvarende barnehager” i gjennomsnitt mottar. Som nevnt 

foran i kommentarene til § 2 regulerer ikke forskriften om kommunen kan yte tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager i tillegg til det som følger av plikten etter forskriften.  

 

Det følger av fjerde ledd at en barnehage kan få kommunalt tilskudd etter forskriften for det 

antall barn enn den er godkjent for. Eier av en barnehage som ønsker å utvide sin kapasitet 

utover godkjenningen og samtidig få finansiert en slik utvidelse må søke om ny godkjenning 

etter barnehageloven og deretter søke om finansiering etter barnehageloven § 14. Det følger 

av § 14 andre ledd at barnehager som søker etter 1. januar 2011 og har krav på godkjenning 

ikke har tilsvarende lovfestet krav på finansiering. Barnehager som søker om godkjenning og 

finansiering etter 1. januar 2011 kan derfor ha krav på godkjenning, samtidig som det er opp 

til kommunen om de skal få finansiering. 

 

Fjerde ledd uttaler videre prinsippet om at store aktivitetsendringer i den ikke-kommunale 

barnehagen medfører at kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt. Denne 

reglen må sees i sammenheng med den ikke-kommunale barnehagens plikt til å melde fra om 

slike endringer i § 7. I § 7 er opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe 

nevnt som eksempel på slike ”store aktivitetsendringer”. Intensjonen med regelen er å sørge 

for at der den ikke-kommunale barnehagen får en kvalifisert økning eller reduksjon i antall 

barn sammenlignet med det som var utgangspunktet ved kommunens utmåling av tilskuddet 

etter forskriften, skal dette utløse en ny beregning av det kommunale tilskuddet med 

utgangspunkt i det nye barnetallet. Ved beregningen skal den gjeldende tilskuddssatsen legges 

til grunn. Se nærmere om begrepet ”store aktivitetsendringer” i kommentarer under § 7.  

 

§ 4 Tilskudd til driftskostnader 

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale 

barnehager. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte 

driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Kommunale 

barnehager med budsjetterte driftskostnader som er minimum 25 prosent høyere enn 

gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan 

holdes utenfor grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for 

administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte 

driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. 

Kommunen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader per heltidsplass. 

Satsene skal beregnes i samsvar med forholdstall for finansiering av plasser for barn 

over og under tre år fastsatt av departementet. 

Det skal være egne satser per heltidsplass for ordinære barnehager, 

familiebarnehager og åpne barnehager. For ordinære barnehager og familiebarnehager 

skal det settes én sats for barn over tre år, og én sats for barn under tre år. For åpne 
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barnehager skal det settes én felles sats gjeldende for barn over og under tre år. 

Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 

årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret 

underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for 

driftskostnader. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager 

eller åpne barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til 

driftskostnader fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader 

til ikke-kommunale barnehager.  

 

Til § 4: 

Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til driftskostnader og 

administrasjonskostnader. De to kostnadstypene utgjør sammen med kapitalkostnader det som 

i forskriften § 3 er definert som kostnader til ordinær drift (se kommentarene til § 3 foran). 

 

Med driftskostnader i § 4 siktes det til kostnader knyttet til den daglige driften av tilsvarende 

kommunalt barnehagetilbud som er godkjent i henhold til barnehageloven. Grunnlaget for 

utmålingen av tilskudd til driftskostnader skal være budsjetterte kostnader for drift i de 

tilsvarende kommunale barnehagene. Ved beregningen av offentlig finansiering i de 

tilsvarende kommunale barnehagene etter § 4 er utgangspunktet netto budsjetterte 

driftskostnader. Med tilsvarende kommunale barnehager siktes det til ordinære barnehager, 

familiebarnehager og åpne barnehager eid av kommunen.  

 

Kommunen må ved beregningen av tilskuddet etter forskriften ta med alle budsjetterte 

driftskostnader i alle tilsvarende kommunale barnehager. De budsjetterte kostnadene for 

driften i de kommunale barnehagene som kommunen bruker i praktiseringen av forskriften 

må være konkretisert på en måte som viser at alle relevante kostnader er inkludert. Dersom 

tall i kommunebudsjettet med hjemmel i kommuneloven ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere om relevante driftskostnader i de kommunale barnehagene er tatt med i beregningen, 

må kommunen konkretisere driftskostnadene ned til ett egnet detaljeringsnivå for å oppfylle 

forskriftens dokumentasjonskrav. Kommunen må gjøre det mulig for de ikke-kommunale 

barnehagene å vurdere kostnadene som kommunen bruker ved beregningen av 

gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader per heltidsplass. På samme måte må kommunen 

fremlegge dokumentasjon som underbygger at alle relevante kostnader i de tilsvarende 

kommunale barnehagene reelt er medtatt i beregningsgrunnlaget. 

 

Dersom kommunen har en eller flere egne barnehager som ligger 25 prosent eller mer over 

gjennomsnittlige driftskostnader i alle egne barnehager, kan kommunen holde slike 

barnehager utenfor beregningsgrunnlaget for utmåling av tilskudd til driftskostnader til ikke-

kommunale barnehager. Ved beregning av hvilke barnehager som eventuelt har kostnader 

som er 25 prosent eller høyere over det gjennomsnittlige kostnadsnivået for tilsvarende 

kommunale barnehager, skal kostnader til kapital holdes utenfor. Det presiseres videre at 

denne bestemmelsen kun gjelder tilskudd til driftskostnader og ikke kapitaltilskuddet. 

Departementet vil vurdere satsen på 25 prosent på nytt når det er gjort erfaringer med bruken 

av bestemmelsen i løpet av 2011. Bestemmelsen skal sikre at kun kommunale barnehager 

med særskilt høye driftskostnader kan holdes utenfor beregningsgrunnlaget for finansiering av 

ikke-kommunale barnehager. 

 

Det følger av første ledd siste setning at kommunen i tillegg til driftstilskuddet skal gi et 

påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte 
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driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregning av påslaget for 

administrasjonskostnader skal være brutto budsjetterte driftskostnader. Påslaget for 

administrasjonskostnader skal utgjøre dekning for de kostnader kommunen har som 

barnehageeier til fellesadministrasjon som gjelder drift av kommunale barnehager. Dette 

omfatter sektoruavhengige kostnader knyttet til bl.a. regnskap og revisjon, personalfunksjon 

og IKT-tjenester. Kostnader knyttet til kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet faller 

utenfor.  

 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges 

ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven § 45 tredje ledd. Kommunen skal innen  

1. februar underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser. Satsen 

skal vise den offentlige finansieringen for driftskostnader til en plass i ordinær barnehage, 

familiebarnehage og åpen barnehage. Med heltidsplass i ordinær barnehage og 

familiebarnehage menes avtalt oppholdstid i barnehage på 41 timer eller mer per uke. Med 

heltidsplass i åpen barnehage menes oppholdstid på 16 timer eller mer per uke. Deltidsplasser 

omregnes til heltidsplasser ved hjelp av Statistisk sentralbyrås nøkler for gjennomsnittlig 

oppholdstid (for SSBs omregningsnøkler, se tabell i et regneeksempel i kapittel 5).  

 

Det følger av andre ledd at tilskuddssatsene skal fastsettes i samsvar med forholdstall for 

finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departementet. Forholdstallet 

sier noe om hvor mye en småbarnsplass koster i forhold til en storbarnsplass. Med 

småbarnsplass menes plass for barn under tre år. Med storbarnsplass menes barnehageplass 

for barn over tre år. Etter forskriften regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret 

de fyller tre år. Forholdstallet som skal benyttes av kommunene ved fordeling av kostnader 

mellom små- og storbarnsplasser i ordinære barnehage er 1,8. For familiebarnehager er det 

tilsvarende forholdstallet 1,25. Disse forholdstallene skal benyttes ved utregning av tilskudd 

til driftskostnader. For utregning av kapitaltilskuddet er det lagt til grunn samme kostnad for 

små og store barn. 

 

Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 

tilskudd etter barnehageloven § 14 første eller andre ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil 

kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd, jf. barnehageloven § 14 femte ledd. Tilskudd 

utbetales forskuddsvis på grunnlag av fjorårets utbetalinger. Dette skal sikre forutsigbarhet for 

barnehagene, og det utbetales inntil vedtak om tilskudd etter forskriften §§ 4 og 5 er fattet.  

 

I henhold til tredje ledd skal det fastsettes egne tilskuddssatser for de forskjellige typene 

barnehager. Totalt skal det fastsettes fem tilskuddssatser for drift. 

 

 
Type barnehage Tilskuddssats for barn 

over tre år per heltidsplass 

Tilskuddssats for barn 

under tre år per 

heltidsplass 

En tilskuddssats per 

heltidsplass  

Ordinær barnehage X X  

Familiebarnehage X X  

Åpen barnehage   X 

 

Det fremgår av bestemmelsen tredje ledd, siste punktum at kommunen skal dokumentere 

hvordan satsene er beregnet. Dette er en konkretisering av dokumentasjonsplikt i forskriften  

§ 2. Kommunen må ta med alle budsjetterte kostnader til drift i kommunale barnehager ved 

beregning av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene Kommunen må dokumentere at 

alle relevante kostnader er tatt med i beregningen og videre hvordan selve utmålingen av 

tilskudd til den ikke-kommunale barnehagen er foretatt, basert på de tilskuddsatsene som er 
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beregnet. Dokumentasjonen som er nødvendig for å oppfylle plikten etter § 4 skal kommunen 

legge ved enkeltvedtaket om tildeling av kommunalt tilskudd til barnehagene. Kravene til 

begrunnelse i forvaltningsloven supplerer kommunens dokumentasjonsplikt i forskriften. 

Dette innebærer at kommunen skal dokumentere alle driftskostnader i egne kommunale 

barnehager som tas med i beregningen av tilskuddssatsene til ikke-kommunale barnehager 

etter § 4. Dokumentasjonen må være av en slik art at den gir de ikke-kommunale barnehagene 

som tilskuddsmottagere en reell mulighet til å vurdere om kommunen har oppfylt kravene i 

bestemmelsen.  

 

I enkeltvedtakene til barnehagene (ofte ved tildelingen) skal alle krav til dokumentasjon etter 

forskriften og forvaltningsloven være oppfylt. Kommunen skal i enkeltvedtaket dokumentere 

at alle kostnader som kan knyttes til driften av de kommunale barnehagene er tatt med. De 

ulike kostnadene i de kommunale barnehagene som er grunnlaget for kommunens beregning 

skal konkretiseres hvis det er nødvendig for å dokumentere vedtaket etter forskriften. En slik 

plikt til konkretisering av kostnadene vil gjelde der kommunebudsjettet legges til grunn som 

ett utgangspunkt for kommunens beregning av tilskuddssatsene etter forskriften. Ved en klage 

må fylkesmannen konkret vurdere om kommunen har fremlagt nødvendig dokumentasjon på 

at alle kostnader til ordinær drift er inkludert i grunnlaget. 

 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 

barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnittssatser for drift fastsatt av 

departementet, jf. femte ledd. Dersom kommunen har kommunale ordinære barnehager, men 

ingen kommunale familiebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til 

ordinære barnehager og nasjonale satser for tilskudd til familiebarnehager. De nasjonale 

gjennomsnittssatsene for det enkelte år er vist i kapittel 4. Det er ikke anledning til å benytte 

nasjonale satser for tilskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne tilsvarende 

barnehager. 

 

Kommuner som kan benytte nasjonale satser i henhold til femte ledd, kan sette høyere 

tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager enn det de nasjonale satsene viser. Kommuner 

som ikke har egne tilsvarende barnehager kan ikke sette lavere satser enn de nasjonale 

satsene. Kommunene kan imidlertid benytte prosentandel ned til minimumsandelen (91 

prosent fra august 2011) av de nasjonale satsene, så lenge prosentandelen ikke er lavere enn 

prosentandelen som ble benyttet året før. For familiebarnehager vil kommuner som ikke har 

kommunale familiebarnehager kunne benytte minimumsandelen (91 prosent fra august i 

2011). Kommuner som har egne kommunale barnehager kan ha lavere tilskuddssatser enn det 

de nasjonale satsene viser, forutsatt at kommunen kan dokumentere at alle budsjetterte 

kostnader til drift i tilsvarende kommunale barnehager er inkludert i beregningsgrunnlaget for 

tilskuddssatsen.  

   

§ 5 Tilskudd til kapitalkostnader 

Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke-kommunale 

barnehager per heltidsplass. 

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige 

kapitalkostnader per heltidsplass i egne tilsvarende kommunale barnehager, eller om 

den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av 

departementet.  

Der kommunen gir tilskuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne 

tilsvarende kommunale barnehager skal det være én sats for ordinære barnehager, én for 

familiebarnehager og én sats for åpne barnehager. Kommunen skal dokumentere 

hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 
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Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at 

årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar budsjettåret 

underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for 

kapitalkostnader. 

Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnader til ikke-kommunale 

barnehager med høye kapitalkostnader. 

 

Til § 5: 

Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av tilskudd til kapitalkostnader.  

 

Kommunen er forpliktet til å gi tilskudd til kapitalkostnader til godkjente ikke-kommunale 

barnehager som mottar tilskudd i henhold til barnehageloven § 14 første eller andre ledd, jf. 

forskriften § 1 første ledd. 

 

Med kapitalkostnader menes avskrivningskostnader basert på anskaffelseskost (fratrukket 

investeringstilskudd og merverdiavgiftskompensasjon) og rentekostnader beregnet ut fra 

bokført verdi på anleggsmidler på barnehageområdet tillagt tomtekostnader (fratrukket 

investeringstilskudd og merverdiavgiftskompensasjon). 

 

Kommunen kan velge om den vil beregne tilskuddssatser for kapitalkostnader basert på 

kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager eller benytte nasjonale tilskuddssatser 

fastsatt av departementet. En forutsetning for at kommunen kan beregne kapitaltilskudd selv, 

er at kommunen har oversikt over de investeringene som har vært gjort. Dersom kommunen 

ikke har oversikt over historisk anskaffelseskost for alle foretatte investeringer, er det mulig å 

foreta en ny verdivurdering av barnehagen(e). 

 

Satsene for kapitaltilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i historisk anskaffelseskost på 

anleggsmidlene, jf vurderingsprinsipper for anleggsmidler i § 8 i forskrift om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Kommunen må også inneha informasjon 

om eventuell momskompensasjon og investeringstilskudd. Disse ordningene reduserer 

investeringskostnaden og må derfor trekkes fra det opprinnelige bruttobeløpet. 

Barnehagelokalene skal avskrives over 40 år, mens inventar og utstyr avskrives over 10 år. 

Investeringstilskuddet trekkes i sin helhet fra investeringene til lokaler, det vil si de utgiftene 

som skal avskrives over 40 år. 

 

Dersom det har vært gjort anskaffelser på flere tidspunkt (aktivert i ulike år), må det beregnes 

kapitalkostnader separat for hver av disse anskaffelsene. Anskaffelser som ikke er balanseført, 

men utgiftsført i driftsregnskapet, skal ikke inngå i beregningen av tilskudd til 

kapitalkostnader. 

 

De nasjonale gjennomsnittssatsene for det enkelte år er vist i eget kapittel 4. 

 

Dersom kommunen velger å beregne kommunale tilskuddssatser for kapitalkostnader, skal 

kommunen ta utgangspunkt i kapitalkostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Siste 

avlagte årsregnskap danner grunnlag for beregningen. Med tilsvarende kommunale 

barnehager menes ordinære barnehager, familiebarnehager eller tilbud i åpne barnehager. 

Kommunen må finne alle kapitalkostnadene i kommunale ordinære barnehager og 

familiebarnehager. Kapitaltilskuddssatsene fastsettes uavhengig av barnas alder. 
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Det er ikke nødvendig å skille mellom drift og kapital for åpne barnehager. Det er tilstrekkelig 

å utarbeide en felles tilskuddssats for åpne barnehager. De nasjonale satsene er også basert på 

en felles sats for drift og kapital for åpne barnehager. 

 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges 

ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven § 45 tredje ledd. Kommunen skal innen  

1. februar underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser. 

 

Kommunen skal dokumentere hvordan satsene er beregnet, jf. tredje ledd. Kommunen må ta 

med alle kapitalkostnader i kommunale barnehager ved beregning av tilskudd til de ikke-

kommunale barnehagene. Det vises her til forskriften §§ 2 og 4, og kommentarene til 

bestemmelsene. Hvis det er nødvendig å konkretisere de ulike kostnadene knyttet til 

beregningen for å gi mulighet til å etterprøve vedtaket, skal dette gjøres av kommunen, også 

der dokumentasjonskravet etter forskriften innebærer en presisering av kommunebudsjettet. 

Ved en eventuell klage fra barnehagen må kommunen på tilsvarende måte dokumentere at alle 

kostnader til ordinær drift er inkludert i grunnlaget. 

 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 

barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitalkostnader for tilsvarende 

barnehager fastsatt av departementet.  

 

Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 

tilskudd etter barnehageloven § 14 første eller andre ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil 

kommunen fatter endelig vedtak om tilskudd, jf. barnehageloven § 14 femte ledd. Tilskudd 

utbetales forskuddsvis på grunnlag av fjorårets utbetalinger. Dette skal sikre forutsigbarhet for 

barnehagene, og det utbetales inntil vedtak om tilskudd etter forskriften §§ 4 og 5 er fattet.  

 

Det er store variasjoner i kapitalkostnader mellom barnehager og av den grunn er muligheten 

til å gi ekstra tilskudd til ikke-kommunale barnehager med høye kapitalkostnader presisert i § 

5. Der kommuner velger å benytte denne adgangen til å yte ekstra tilskudd må de tilrettelegge 

saksbehandlingen slik at forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 

følges og ivaretas. Slike konkrete tilfeller må derfor kunne begrunnes i særskilte forhold og 

kommunen må forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet og likebehandling følges i hvert 

tilfelle. Bestemmelsen må ses i sammenheng med at forskriften ikke regulerer likebehandling 

mellom de ulike ikke-kommunale barnehagene.  

 

Departementet vil i forbindelse med utredningen av utbyttebegrensninger i ikke-kommunale 

barnehager vurdere bestemmelsene om utmåling av tilskudd til kapitalkostnader.  

 

§ 6 Reduksjon av kommunalt tilskudd 

Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet 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 hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjørelse for egen 

eller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 

Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at normal kompensasjon for 

arbeid og kapitalinnsats i barnehagen overstiges. 

Reduksjonen i det kommunale tilskuddet skal stå i forhold til den 

kostnadsbesparelsen barnehagen har, jf. første ledd. 
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Til § 6: 

Bestemmelsen er utarbeidet etter modell av § 4 i forskrift om likeverdig behandling av 2004. 

Forskriften § 6 gir regler for når kommunen kan redusere sitt tilskudd beregnet etter §§ 3, 4 

og 5. Bestemmelsen gir kommunene anledning til å avkorte tilskuddet til ikke-kommunale 

barnehager dersom barnehagen foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning 

eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager, 

samtidig som eier tok ut et utbytte/overskudd eller arbeidsgodtgjørelse for egen eller 

nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen som er urimelig. Begge forhold må være tilstede for 

å kunne avkorte.  

 

Reduksjonen skal maksimalt tilsvare den kostnadsbesparelsen barnehagen har ved å holde 

bemanningen eller lønnskostnadene på et lavere nivå. Kommunen må beregne hvor mye dette 

utgjør ut fra gjennomsnittlige bemannings- og lønnskostnader i kommunens egne barnehager. 

 

Det kan være vanskelig å avgjøre hva som utgjør vesentlig lavere bemanning eller 

lønnskostnader og hva som er urimelig utbytte/overskudd eller arbeidsgodtgjørelse. 

 

Kommunen må foreta en konkret helhetsvurdering når den skal vurdere om barnehagen hadde 

vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader per årsverk enn det som er vanlig i 

tilsvarende kommunale barnehager. I denne vurderingen kan det blant annet tas hensyn til om 

barnehagen mottar tilskudd etter minimumssatsen eller en høyere andel finansiering, jf. § 3 

andre, tredje og fjerde ledd. 

  

Ved vurdering av nivået på utbyttet som barnehageeieren tar ut av driften skal dette sees i 

sammenheng med den egenkapitalen som eieren har bundet opp i barnehagen. For de 

barnehagene hvor utbyttet er så høyt at kommunen vil vurdere avkorting, må kommunen 

derfor få opplyst fra barnehagen hvor mye den bokførte egenkapitalen var pr. 31.12. 

foregående regnskapsår. Videre er det tilfeller hvor eier tar ut hele eller deler av overskuddet 

som godtgjørelse for sin arbeidsinnsats i barnehagen, dvs. at eier alternativt kunne 

regnskapsført dette som en kostnad. Det bør være mulig å ta ut et rimelig overskudd til dette 

formålet uavhengig av egenkapitalen. For å vurdere hva som er rimelig her, skal en se på hva 

som er en rimelig lønn for det arbeid vedkommende utfører.  

 

I vurderingen av hvorvidt det foreligger et urimelig overskudd/utbytte må det også tas hensyn 

til at en eier som har skutt inn egenkapital i virksomheten skal kunne få en rimelig avkastning 

på denne. Kommunen skal legge til grunn at det er rimelig at utbyttet/overskuddet ligger over 

den renten barnehagen ville måtte betale dersom egenkapitalen ble byttet ut med lån. Samtidig 

er det lite rimelig at det offentlige finansierer ubegrenset utbytte/overskudd dersom det går på 

bekostning av bemanningen og lønnsnivået til de ansatte i ikke-kommunale barnehager. 

Kommunen må foreta en konkret helhetsvurdering av om overskuddet/utbyttet er urimelig. 

 

Kommunene må være oppmerksom på at eierens ”uttak” av midler fra en barnehage også kan 

skje gjennom å føre urimelig høye kostnader i barnehagens regnskaper. Dette vil for eksempel 

gjelde godtgjørelse for eierens eller nærståendes arbeidsinnsats, fakturering av husleie som 

ligger over markedsleie, konsernkostnader med elementer av utbytte og kort avskrivingstid på 

anleggsmidler som fører til høye avskrivningskostnader. I den grad slike poster representerer 

en ”oppblåsing” av kostnader, bør kommunen ta kontakt med barnehagen og be om en 

dokumentasjon av grunnlaget for disse kostnadene, og eventuelt redusere de aktuelle postene i 

eget regneark el.l. og føre tilsvarende beløp på posten for utbytte. Justert beløp av utbytte skal 

undersøkes opp mot hvorvidt dette kan utgjøre et urimelig utbytte, jf § 6 i forskriften. 
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Kommunen må fatte nytt vedtak som følge av eventuell reduksjon av kommunalt tilskudd. 

Forvaltningsloven gjelder i kommunens saksbehandling. 

 

§ 7 Opplysningsplikt 

Eiere av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om 

antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av 

departementet. Rapporteringen danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd 

året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere 

tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. Dette 

skal fastsettes i lokale retningslinjer. 

Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, 

blant annet opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe, skal melde fra 

til kommunen. 

 

Til § 7: 

Tilskudd tildeles på grunnlag av opplysninger fra eier, eller ansvarlig representant for eier, om 

antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Barnehageeier i 

ordinære barnehager og familiebarnehager skal rapportere om antall barn, barnas alder og 

oppholdstid i barnehagen. Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere om antall barn 

som kan være tilstede samtidig i barnehagen og barnehagens ukentlige åpningstid. Dersom det 

over tid viser seg at frammøtet i den åpne barnehagen er vesentlig lavere enn dette, skal et 

lavere barnetall legges til grunn ved beregning av tilskudd. 

 

Det maksimale antall barn som kan være tilstede samtidig må fastsettes ut fra lokalenes 

størrelse og kravet om at personalet skal drive en tilfredstillende pedagogisk virksomhet, jf. 

barnehageloven § 18 femte ledd. Barnehageeier skal kontrollere at opplysningene om antall 

barn, barnas alder og oppholdstid er korrekte og i overensstemmelse med barnehagens 

godkjenning. Barnehageeier plikter å gi korrekte opplysninger. Opplysningene skal 

rapporteres elektronisk på skjema fastsatt av departementet gjennom BASIL 

(https://www.basil.no). En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektronisk signeres og 

sendes kommunen innen den fristen kommunen har satt. Papirutskriften skal ha eiers 

originalunderskrift.  

 

Som barnehagemyndighet skal kommunen kontrollere at opplysninger gitt av eier om antall 

barn, barnas alder og oppholdstid er i overensstemmelse med de faktiske forhold og 

godkjenningen, jf. barnehageloven §§ 8, 10, 11 og 16.  

 

Det følger av første ledd at kommunen kan bestemme om den i tillegg til rapporteringen per 

15. desember vil ha ytterligere rapporteringer og eventuelt hvor mange ganger i året det skal 

rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Dersom kommunen 

velger å ha flere rapporteringer, skal kommunen gi lokale retningslinjer med regler for 

ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Det forvaltningsrettlige 

prinsippet om forutberegnelighet tilsier at retningslinjene fastsettes før tilskuddsåret begynner 

og ikke endres i løpet av tilskuddsåret. Intensjonen med adgangen til lokale retningslinjer er at 

kommunen skal kunne fatte vedtak som tar høyde for endringer i barnehagen gjennom året. 

Der kommunene har slike rapporteringstidspunkter i lokale retningslinjer skal vedtakene som 

fattes gjelde for det aktuelle tidspunktet og tiden fremover, på samme måten som beregningen 

som gjøres med utgangspunkt i 15.desember-rapporteringen. Vedtakene vil dermed være nye 

vedtak for tiden fremover og ikke omgjøring av tidligere vedtak. 
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Uavhengig av om kommunen velger å ha flere rapporteringer per år slik § 7 første ledd åpner 

for, medfører store aktivitetsendringer i den enkelte ikke-kommunale barnehagen at 

kommunen må beregne tilskuddet til barnehagen på nytt, jf. andre ledd. Det er en plikt for 

barnehageeiers plikt å melde fra til kommunen om store aktivitetsendringer i løpet av året. I 

andre ledd vises det til at store aktivitetsendringer ”blant annet” kan være ”opprettelse eller 

nedleggelse av avdeling eller større gruppe”. 

 

Som barnehagemyndighet kan kommunen føre tilsyn med barnehagene, jf. barnehageloven §§ 

8, 10, 11 og 16. Kommunen kan på bakgrunn av opplysninger framkommet ved tilsyn kreve 

at barnehageeier betaler tilbake for mye mottatt tilskudd, jf. forskriften § 9. 

 

§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 

 Kommunen skal én gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager i samsvar med §§ 4 og 5. 

 Kommuner som i løpet av året endrer bevilgningene til ordinær drift i kommunale 

barnehager, skal samme året fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-

kommunale barnehager. 

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene 

avviker fra det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter §§ 4 og 5, skal 

kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte 

vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Etterjustering av 

tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas. 

 

Til § 8: 

Vedtak om tilskudd til ikke-kommunale barnehager, jf. §§ 4 og 5, utmåles for ett år om 

gangen på bakgrunn av barnehagens rapportering per 15. desember, jf. § 7. Kommunen skal 

utbetale tilskudd til ikke-kommunale barnehager forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen 

fatter endelig vedtak om tilskudd, jf. barnehageloven § 14 fjerde ledd. 

 

Kommuner som i løpet av året gir bevilgningsendringer til ordinær drift i kommunale 

barnehager, for eksempel som følge av lønnsoppgjør, skal gjøre én etterjustering for ikke-

kommunale barnehager i løpet av året. Kommunen kan velge når vedtak om etterjustering 

skal gjøres, så lenge endringen i tilskudd gjennomføres i samme kalenderår. Denne 

bestemmelsen gjelder ikke endringer i bevilgning til kommunale barnehager som ikke er del 

av beregningsgrunnlaget for tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

 

Det kommunale regnskapet viser kommunens forbruk vedkommende år sammenlignet med 

budsjettet. Dersom kommunens regnskap viser at forbruket ved ordinær drift i de kommunale 

barnehagene avviker fra det som ble lagt til grunn ved fastsettelsen av tilskuddssatsene, dvs. 

kommunens budsjett, skal kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av 

årsregnskapet fatte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Det 

betyr at ethvert merforbruk/mindreforbruk i den ordinære driften i kommunale barnehager 

sammenlignet med budsjettet, også skal gjelde ikke-kommunale barnehager. 

Bevilgningsendringer det er fattet vedtak om etterjustering for, jf. andre ledd, skal ikke være 

med i beregningen når differansen mellom budsjett og regnskap skal avregnes. 

Bevilgningsendringer gitt etter at det er fattet vedtak om etterjustering etter andre ledd 

omfattes i avregningen mellom budsjett og regnskap. Denne bestemmelsen gjelder ikke 

avregning for kommunale barnehager som ikke er del av beregningsgrunnlaget for tilskudd til 

ikke-kommunale barnehager. 
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Vedtak etter første, andre og tredje ledd kan påklages til Fylkesmannen. Forvaltningsloven 

kommer til anvendelse. 

 

§ 9 Vilkår for kommunalt tilskudd 

 Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for 

kommunalt tilskudd. 

 

 

Til § 9: 

Bestemmelsen omhandler kommunens rett til å sette rimelige og relevante vilkår knyttet til 

barnehagedriften for kommunalt tilskudd og er en videreføring av § 5 i den tidligere forskrift 

om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd. Bestemmelsen er en 

synliggjøring av den ulovfestede vilkårslæren. En grunnleggende forutsetning for å anvende 

vilkårslæren, er at vedtaket som treffes er et begunstigende vedtak som den private part ikke 

har krav på etter lov eller forskrift. Det er kun for de vedtak hvor kommunen ikke er pliktig til 

å yte tilskuddet at vilkårslæren aktualiseres. Kommunen har etter lovens § 14 en plikt til å 

finansiere ikke-kommunale barnehager.  

 

Kommunen har kun adgang til å stille vilkår til den delen av tilskuddet som går utover den 

lovfestede finansieringsplikten. Bestemmelsen gir derfor kommunen en begrenset adgang til å 

sette vilkår knyttet til tildeling av tilskudd. Vilkåret må ikke stride mot den plikten kommunen 

har til å finansiere den ikke-kommunale barnehagen. Disse vilkårene må være rimelige og 

relevante. Hva som vil være rimelig og relevant vil måtte vurderes opp mot kommunens plikt 

til å sørge for likeverdig behandling etter forskriften. 

 

Dersom kommunen setter vilkår for kommunalt tilskudd, må det i tillegg være saklig 

sammenheng mellom tilskuddet som tilbys og de vilkår som stilles. Kommunen kan ikke 

pålegge plikter for å oppnå noe mer eller noe helt annet enn hva formålet med tilskuddet 

tilsier. Formålet med tilskuddet er å sørge for likeverdig behandling av godkjente barnehager 

ved tildeling av offentlige tilskudd og bidra til å sikre barnehager med likeverdig kvalitet, jf. 

forskriften § 1 første ledd. 

 

Hva som er rimelig og relevant må vurderes opp mot kommunens plikt til å sørge for 

likeverdig behandling. Merknadene regulerer ikke uttømmende adgangen til å sette vilkår, 

men gir noen eksempler på vilkår som kan og ikke kan stilles. Kommunen kan for eksempel 

ikke stille vilkår som går på bekostning av barnehagens verdimessige eller pedagogiske profil. 

Kommunen kan heller ikke pålegge ikke-kommunale barnehager plikter som går utover det 

som gjelder for kommunens egne barnehager. 

 

Kommunen kan ikke stille vilkår om at tariffavtale skal opprettes. Et rimelig og relevant 

vilkår vil imidlertid være krav om tilsvarende lønns- og arbeidsforhold som i kommunens 

egne barnehager. Et annet rimelig og relevant vilkår vil være at barnehagen minst må følge de 

kommunale bestemmelsene om arealutnytting. Dette fører til økt kvalitet for barna, og 

resultatet vil være mindre arealforskjeller mellom ikke-kommunale og kommunale 

barnehager.  

 

Vilkår om at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres barnehagedriften kan ikke stilles. 

Dersom kommunen imidlertid gir ytelser som ikke omfattes av forskriften, kan kommunen 

stille et slikt vilkår forutsatt at dette er rimelig og relevant og har saklig sammenheng med 

ytelsen som tilbys. Et slikt vilkår kan være rimelig og relevant hvis kommunen for eksempel 

stiller kommunale garantier for barnehagen. Videre kan vilkår om at barnehagen skal følge de 
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kommunale kriterier for barnehageopptak heller ikke stilles. Kommunen kan ikke stille vilkår 

om kommunal representant i barnehagens samarbeidsutvalg. Dersom kommunen setter vilkår, 

må den samtidig sørge for at det er rom for dette innenfor den ikke-kommunale barnehagens 

samlede inntekter. 

 

Dersom ikke-kommunale barnehager ikke godtar lovlig fastsatte vilkår som det følger med 

økonomiske midler til gjennomføringen av, faller retten til kommunalt tilskudd bort i sin 

helhet.  

 

Departementet vil vurdere å foreslå nasjonale regler om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår i 

kommunale og ikke-kommunale barnehager når full likeverdig behandling er innfaset i 

statsbudsjettet.  

 

§ 10 Tilbakebetaling 

 Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal 

etter vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra 

beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd.  

 

Til § 10: 

Barnehageeier har ikke rett til å beholde tilskudd den urettmessig har mottatt når dette skyldes 

feil fra barnehagens side. Barnehageeier plikter å gi korrekte opplysninger. Til tross for dette 

kan utmålingen inneholde feil fra barnehagens side. Feil fra barnehagens side kan for 

eksempel være feil rapportering i henhold til forskriften § 7 eller andre forhold som skyldes 

feil fra barnehagens side som gjør at utmålingen av tilskudd blir feil. Feilrapportering kan 

eksempelvis være at barnehagen har innrapportert flere barn enn det som faktisk går i 

barnehagen, feil rapportering med hensyn til godkjenningen (godkjent areal osv.) eller feil 

rapportering av barn over og under tre år eller oppholdstid. 

 

Det er barnehageeiers ansvar å drive virksomhetene i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Det betyr at enhver feil fra barnehagens side 

som faller inn under deres ansvarsområde etter § 7 kan medføre krav om tilbakebetaling av 

tilskudd, der en slik feil har hatt betydning for utmålingen av tilskudd. 

 

For mye utmålt tilskudd som skyldes feil fra barnehagens side, kan kreves tilbakebetalt selv 

om kommunen ikke har utført sitt ansvar som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven §§ 8, 

10, 11 og 16.  

 

Kommunen bestemmer om den vil fatte vedtak om tilbakebetaling. Kommunen bestemmer 

om tilskuddet skal tilbakebetales eller trekkes fra ved senere eller neste års utbetaling av 

tilskudd.  

 

For mye utbetalt tilskudd som skyldes feil fra kommunens side omfattes ikke av denne 

bestemmelsen. For feil fra kommunens side gjelder reglene i lov 10. februar 1967 om 

behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og den utlovfestede læren om 

condicito indebiti. Med condictio indebiti menes tilbakebetaling av et beløp som betaleren 

ikke var forpliktet til å betale. Spørsmålet oppstår gjerne når noen betaler ved misforståelse. 

Reglene er utviklet gjennom rettspraksis og det finnes ingen generell regel om at den som har 

betalt ved en misforståelse, har krav på å få pengene tilbake. Spørsmålet avgjøres ved en 

konkret rimelighetsvurdering i den enkelte sak. Vesentlige momenter er om noen av partene 

kunne lastes for at betalingen skjedde, og om en av partene vil bli rammet sterkere enn den 

andre hvis han får avgjørelsen mot seg.  
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§ 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 

 Kommuner som har ikke-kommunale barnehager med barn som er bosatt i en 

annen kommune, har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av 

foreldrebetalingen og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. 

Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader 

og kapitalkostnader fastsatt av departementet. 

 

Til § 11: 

I henhold til barnehageloven § 7 skal barnehageeier fastsette barnehagens vedtekter. 

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til 

barnehagen, herunder opptakskrets. Ikke-kommunale barnehager som har opptakskrets som 

ikke er i samsvar med kommunegrensen vil derfor kunne ha barn fra andre kommuner i 

barnehagen. 

 

Rammetilskuddet til kommunen utmåles blant annet etter antall barn i barnehagealder i 

kommunen. Når kommunens barn benytter barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i 

andre kommuner er det rimelig at barnets hjemkommune betaler for dette. Det er barnets 

hjemkommune som har ansvar for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig 

alder som er bosatt i kommunen, jf. barnehageloven § 12a, og at utbyggingsmønster og 

driftsformer er tilpasset brukernes ønsker og behov, jf. barnehageloven § 8 andre ledd. 

 

Kommunen skal derfor refundere kostnader til ordinær drift for disse barna som ikke dekkes 

av foreldrebetaling og andre offentlige tilskudd, jf. § 3. For enkelhets skyld skal refusjonen 

baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til driftskostnader og kapitaltilskudd 

fastsatt av departementet, men det kan gjøres fratrekk for eventuelle andre offentlige tilskudd 

barnehagen mottar. Beregningen av refusjonen skal videre gjøres ut fra barnehagens andel av 

de nasjonale satsene. 

 

§ 12 Klage til fylkesmannen  

 Eier av ikke-kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling 

av tilskudd etter denne forskriften til fylkesmannen. 

 

Til § 12: 

Bestemmelsen gir eier av ikke-kommunal barnehage rett til å påklage vedtaket om tildelingen 

av kommunalt tilskudd til fylkesmannen. Bestemmelsen presiserer at alle vedtak fattet om den 

konkrete tildelingen av tilskudd til barnehagene er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og at 

klageorgan er fylkesmannen. 

 

Det følger av forvaltningsloven at klagen skal fremsettes for det forvaltningsorganet som har 

truffet vedtaket, dvs. at klagen skal rettes til kommunen. Kommunen plikter å vurdere saken 

på nytt, og gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til. Det vil si at kommunen skal ta stilling 

til om den har oppfylt sin plikt etter forskriften. Dersom kommunen ikke finner grunnlag for å 

oppheve eller endre sitt vedtak, skal kommunen sende saken til fylkesmannen. 

 

Fylkesmannen må i sin behandling ta stilling til om kommunen har oppfylt sin plikt etter 

forskriften. Kommunen og barnehageeier har plikt til å gi de opplysninger til fylkesmannen 

som er nødvendige for å behandle klagen. Det følger av forvaltningsloven at Fylkesmannen 

kan stadfeste vedtaket, oppheve og treffe nytt vedtak i saken, eller sende saken tilbake til 

kommunen for ny behandling. 

 

Side 43



Side 20 

§ 13 Endringer i forskriften 

 Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med 

gjeldende års budsjettvedtak. 

 

Til § 13: 

Departementet gis hjemmel til å øke minimumsforpliktelsen til kommunen i samsvar med 

gjeldende års budsjettvedtak uten at endringen forelegges Kongen i Statsråd.  

 

 

§ 14 Ikraftsetting 

 Forskriften trer i kraft 1. januar 2011. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift  

19. mars 2004 nr. 539 om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige 

tilskudd. 
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4. NASJONALE TILSKUDDSSATSER 

De nedenstående tilskuddssatsene for drift skal benyttes av kommuner som ikke har egne 

tilsvarende barnehager, mens kapitaltilskuddssatsene også kan benyttes av kommuner som har 

egne barnehager. Satsene er utgangspunktet for beregningen i disse kommunene, jf. nærmere 

omtale i kapittel 3 under §§ 3, 4 og 5. 

 
 

I 2012-kroner Per time Per heltidsplass 

Nasjonale 

tilskuddssatser 

Drift, inkl. 

admin. Kapital Totalt 

Drift, inkl. 

admin. Kapital Totalt 

Ordinære barnehager, 

små barn 80,3 3,5 83,9 173 500 7 600 181 100 

Ordinære barnehager, 

store barn 39,3 3,5 42,9 85 000 7 600 92 600 

Familiebarnehager,  

små barn 63,9 5,6 69,5 138 000 12 000 150 000 

Familiebarnehager, 

store barn 48,7 5,6 54,3 105 300 12 000 117 300 

 

For åpne barnehager er det 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 13 300 22 000 
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5. EKSEMPLER PÅ UTREGNINGER 

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter § 4 

Kommunens budsjetterte driftskostnader av egne barnehager skal danne grunnlag for 

beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. Eksemplet tar 

utgangspunkt i kommunens samlede budsjett for de kommunale barnehagene. Kommunen i 

dette eksempelet bruker bruttobudsjetteringsprinsippet. Ettersom tilskuddet ikke skal dekke 

kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle behov, gjøres det fratrekk for 

kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriften § 3 angir 

hvilke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til 

driftskostnader. 

 

Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av 

tilskuddet til driftskostnader siden det gis et eget tilskudd til kapitalkostnader. Videre skal 

eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra siden det 

beregnes et påslag på fire prosent for å ta høyde for disse kostnadene. I dette eksempelet 

gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. 

 

 
Brutto budsjetterte 

kostnader for kommunale 

barnehager i 2011 

60 000 000 kr 

- Budsjetterte kostnader til 

særskilt tilrettelegging 

-5 000 000 kr 

= Brutto budsjetterte 

driftskostnader i 

kommunale barnehager 

55 000 000 kr 

 

 

I den videre beregningen for å komme frem til tilskuddsatsen for driftskostnader etter § 4, skal 

kommunen gi et påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige 

budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Påslaget skal beregnes ut fra 

brutto budsjetterte driftskostnader. 

 

Driftskostnader og administrasjonskostnader  

Brutto budsjetterte driftskostnader 55 000 000 kr 

+ Administrasjonskostnader, 4 % + 2 200 000 kr 

Sum brutto driftskostnader og adm. kostnader 57 200 000 kr 

 

 

Neste steg er fordeling av kostnadene på hhv. små og store barn. I de kommunale 

barnehagene går det 200 barn som er 0-3 åringer og 250 4-6 åringer. Disse fordeler seg slik 

etter avtalt oppholdstid: 

 

 0-8 timer 9-16 timer 17-24 

timer 

25-32 

timer 

33-40 

timer 

41 timer 

eller mer 

Totalt 

0-3 år 0 5 5 20 30 140 200 

4-6 år 0 0 10 20 20 200 250 
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For å korrigere for forskjeller i avtalt oppholdstid beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av 

Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid. 

 

Oppholdstid 

0-8 timer per uke= 6 timer 

9-16 timer per uke= 13 timer 

17-24 timer per uke= 21 timer 

25-32 timer per uke= 29 timer 

33-40 timer per uke= 37 timer 

41 timer eller mer= 45 timer 

 

Ved beregning av antall oppholdstimer per år i tas det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 

48 uker (11 måneder) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere 

antall barn i hver oppholdstidskategori med nøkkelen for den aktuelle kategorien og 48. 

Tallene summeres så sammen. Heltidsplasser beregnes ved å dele antall oppholdstimer per år 

på 45 timer per uke og 48 uker i året.   

 

Det gir følgende tall: 

 
 Oppholdstimer 

per år 

Heltidsplasser 

0-3 år 391 680 181,33 

4-6 år 505 440 234,00 

Totalt 897 120 415,33 

 

Barn 0-3 år vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde for at småbarnsplasser er mer 

kostnadskrevende enn storbarnsplasser.  

 

Kostnadene kan med disse forutsetningene fordeles på små og store barn.  

 
Brutto driftskostnader (inkl. 

adm. kostnader), barn 0-3 år 

(57 200 000 * 181,33 *1,8) / (181,33 * 1,8 + 234,00) =  

33 315 632 kroner 

Brutto driftskostnader (inkl. 

adm. kostnader), barn 4-6 år 

(57 200 000 * 234,00) / (181,33 * 1,8 + 234,00) =  

23 884 368 kroner 

 

Siden kommunen skal ha en separat ordning for refusjon for tapte inntekter som følge av 

moderasjonsordninger, er det gjeldende maksimalpris som skal benyttes i beregningen av den 

offentlige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maksimalprisen utgjør 

foreldrebetalingen i de kommunale barnehagene totalt 9,5 mill. kroner, mens kostpenger 

utgjør 0,5 mill. kroner. Foreldrebetaling og kostpenger må også fordeles på små og store barn 

for å finne den offentlige finansieringen.  

 
Foreldrebetaling og kostpenger, barn 0-3 år 10 000 000 / 415,33 * 181,33 = 4 365 971 kroner 

Foreldrebetaling og kostpenger, barn 4-6 år 10 000 000 / 415,33 * 234,00 = 5 634 029 kroner 

 

Den offentlige finansieringen av plassene fremkommer ved å trekke foreldrebetaling, 

kostpenger og ev. andre inntekter som ikke regnes som offentlige tilskudd til ordinær drift fra 

brutto driftskostnader.  

 
Offentlig finansiering, barn 0-3 år 33 315 632 - 4 365 971 = 28 949 661 kroner 

Offentlig finansiering, barn 4-6 år 23 884 368 - 5 634 029 = 18 250 339 kroner 
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Tilskuddssatsene for tilskudd til driftkostnader etter § 4 beregnes ved å dividere den offentlige 

finansieringen for hhv. barn 0-3 år og 4-6 år på antall heltidsplasser (eventuelt antall 

oppholdstimer per år) 

 
 Per heltidsplass Per oppholdstime 

Tilskuddssats drift, 

barn 0-3 år 

(28 949 661 / 181,33) = 

159 649 kroner 

(28 949 661 / 391 680) = 

73,91 kroner 

Tilskuddssats drift, 

barn 4-6 år 

(18 250 339 / 234,00) = 

77 993 kroner 

(18 250 339 / 505 440) = 

36,11 kroner 

 

 

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til kapitalkostnader etter § 5 

Satsene for kapitaltilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i historisk anskaffelseskost på 

anleggsmidlene, jf vurderingsprinsipper for anleggsmidler i § 8 i forskrift om årsregnskap og 

årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). En forutsetning for at kommunen kan 

beregne kapitaltilskudd selv, er at kommunen har oversikt over de investeringene som har 

vært gjort. Dersom kommunen ikke har oversikt over historisk anskaffelseskost for alle 

foretatte investeringer, er det mulig å foreta en ny verdivurdering av barnehagen(e). 

Kommunen må også inneha informasjon om eventuell momskompensasjon og 

investeringstilskudd. Disse ordningene reduserer investeringskostnaden og må derfor trekkes 

fra det opprinnelige bruttobeløpet. Barnehagelokalene skal avskrives over 40 år, mens 

inventar og utstyr avskrives over 10 år. Investeringstilskuddet trekkes i sin helhet fra 

investeringene til lokaler, det vil si de utgiftene som skal avskrives over 40 år. 

 

Dersom det har vært gjort anskaffelser på flere tidspunkt (aktivert i ulike år), må det beregnes 

kapitalkostnader separat for hver av disse anskaffelsene. Anskaffelser som ikke er balanseført, 

men utgiftsført i driftsregnskapet, skal ikke inngå i beregningen av tilskudd.  

 

Her følger en eksempelberegning med en barnehage hvor det er gjort investeringer i to 

omganger. Disse anskaffelsene er lagt i hver sin kolonne. 

 
  Eksempel   Avskrivninger Renter (sats 

3,2 % ) 

  Investering nr 

1  

5 år siden 

Investering nr 

2 

2 år siden 

  

a Investeringskostnad bygg 

(avskrives 40 år) 

20 000 000 3 000 000   

b - momskompensasjon - 4 000 000 - 600 000   

c - investeringstilskudd - 500 000 0   

d Avskrivningsgrunnlag 40 år 15 500 000 2 400 000 387 500 

+ 60 000 

= 447 500 

 

      

e Investeringskostnad utstyr 

og løst inventar (avskrives 

10 år) 

1 000 000 100 000   

f - momskompensasjon - 200 000 - 20 000   

g Avskrivningsgrunnlag 10 år 800 000 80 000 80 000 

+ 8 000 

= 88 000 

 

      

h Investeringskostnad tomt 1 000 000 0   
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(avskrives ikke) 

i      

j Rentegrunnlag  

(bokført verdi etter 

momskompensasjon og 

investeringstilskudd) 

13 562 500 

+ 400 000 

+ 1 000 000 

= 14 962 500 

2 280 000 

+ 64 000 

+ 0 

= 2 344 000  

 478 800 

+ 75 008 

= 553 808 

      

k Sum kapitalkostnader   535 500 553 808 

    Sum renter og avskrivninger:  

1 089 308 

 

 

Vi starter med å gruppere investeringene etter hvorvidt de skal avskrives og hvor mange år de 

skal fordeles på. Dette gir en gruppe som skal avskrives over 40 år (rad a), en som skal 

avskrives over 10 år (e), og til slutt en gruppe investeringskostnader som ikke skal avskrives 

(h). For hver av gruppene trekker vi fra eventuell momskompensasjon. Hvis det har fulgt 

investeringstilskudd med anskaffelsen, trekkes dette fra de investeringskostnadene som skal 

avskrives over 40 år. Når kompensert mva og investeringstilskudd er trukket fra, har vi 

avskrivningsgrunnlagene (radene d, g).  

 

De årlige avskrivningene kan så beregnes direkte fra avskrivningsgrunnlaget. 

Avskrivningsgrunnlaget i rad d deles på 40 og avskrivningsgrunnlaget i rad g deles på 10. 

Sum årlige avskrivninger blir i eksempelet 447 500 + 88 000 = 535 500. 

 

Kalkulatoriske rentekostnader er anslåtte kostnader ved å binde opp kapital i bygninger, og 

beregnes uavhengig av hvordan investeringene finansieres. Rentegrunnlaget tilsvarer bokført 

verdi av investeringene. Den bokførte verdien er lik anskaffelseskostnaden fratrukket 

avskrevet beløp. For eksempel vil det av en anskaffelse som har vært avskrevet i fem år, med 

total avskrivningstid på 40 år, gjenstå 35/40 av anskaffelseskostnaden, og dette tilsvarer den 

bokførte verdien. I eksempelet ovenfor betyr det at etter 5 år får vi fra avskrivningsgrunnlaget 

på 15 500 000 kroner i rad d en bokført verdi på 35/40 * 15 500 000 kr = 13 562 500 kr. 

Tilsvarende må en anskaffelse med 10 års varighet, som har vært avskrevet i 2 år, stå med en 

bokført verdi på 8/10 av anskaffelseskostnaden. For å komme frem til rentekostnadene må vi 

legge tomtekostnader til bokført verdi på bygg og inventar og utstyr.  

 

Ved beregning av kalkulatoriske renter benyttes Husbankens 10 års fastrente per oktober 2011 

på 3,1 prosent pluss 0,1 prosent påslag for gebyr og lignende. Rentesatsen blir dermed 3,2 

prosent. 

 

I beregningseksempelet blir avskrivningene på kr 535 500 og kalkulatorisk rentekostnad 

kr 553 808.  

 

Kapitaltilskuddet per plass er lik samlet kapitalkostnad dividert på antall heltidsplasser i 

barnehagen. Antall heltidsplasser beregnes på samme måte som i eksemplet på beregning av 

tilskuddssatser for drift.  
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Eksempel på beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

 

Det samlede offentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre samme 

prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale 

barnehager som året før. Tilskuddet skal (fra august 2011) utgjøre minimum 91 prosent av det 

som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 

 

For å vite hva den enkelte ikke-kommunale barnehage skal ha i tilskudd i for eksempel 2011 

eller 2012 må kommunen først finne ut hva barnehagen mottok i tilskudd året før (dvs. i 2010 

eller 2011) og hvor mye dette utgjorde i prosent av det som tilsvarende kommunale 

barnehager i gjennomsnitt mottok i offentlig finansiering.  

 

I dette eksempelet brukes de satsene som ble beregnet i eksemplet på beregning av 

tilskuddssatser for driftskostnader, og de nasjonale satsene for kapitaltilskudd i 2011. Samme 

framgangsmåte benyttes dersom kommunen velger å benytte kapitalkostnadene i egne 

barnehager som grunnlag for å utmåle kapitaltilskudd.  

 

Ordinære ikke-kommunale barnehager 

Kommunen har tre ordinære ikke-kommunale barnehager, barnehage A, B og C. 

 

Barnehage A 

Mottok minimumstilskuddet i 2010 (85 prosent fram til 1. august og 88 prosent fra 1. august). 

Barnehagen har dermed krav på minimumstilskuddet på 88 prosent fra 1. januar 2011 og 91 

prosent fra 1. august 2011. Dette eksempelet viser beregning av minimumsforpliktelsen på 91 

prosent som trådte i kraft fra 1. august 2011.   

 
 Tilskudd per heltidsplass Tilskudd per oppholdstime 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 0-3 år 

159 649 * 0,91 =145 280 kroner 73,91 * 0,91 = 67,26 kroner 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 4-6 år 

77 993 * 0,91 = 70 974 kroner 36,11 * 0,91 = 32,86 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 0-3 år 7 800 * 0,91 = 7 098 kroner 3,60 * 0,91 = 3,28 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 4-6 år 7 800 * 0,91 = 7 098 kroner 3,60 * 0,91 = 3,28 kroner 

 

Barnehage B 

Mottok kostnadsdekning utover minimumsnivået i 2010. Barnehagen har dermed krav på 

samme andel av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale 

barnehager som i 2010 ettersom det var høyere enn minimumsnivået. Kommunen må først 

beregne hva tilskuddet utgjorde i prosent av den offentlige finansieringen av kommunale 

barnehager i 2010. Denne beregningen kan for eksempel gjøres ut fra tall i regnearkmodellen 

for 2010.    

 

Barnehage B mottok i 2011 6,1 mill. kroner i statlig driftstilskudd og 1,3 mill. kroner i 

kommunalt tilskudd, totalt 7,4 mill. kroner i offentlig tilskudd. Barnehagen produserte 46 752 

oppholdstimer for barn 0-3 år og 152 832 oppholdstimer for barn 4-6 år. Offentlig 

finansiering per oppholdstime i kommunale barnehager var i 2010 72,31 kroner for barn 0-3 

år og 30,44 kroner for barn 4-6 år. Disse tallene kan hentes fra regnearkmodellen for 2010 

hvis kommunen har brukt den. Dersom barnehage B hadde fått maksimalt tilskudd i 2010 

(100 prosent av gjennomsnittlig offentlig tilskudd til kommunale barnehager), ville den fått 

8,03 mill. kroner (46 752*72,31+152 832*30,44). Barnehagens andel av det gjennomsnittlige 

offentlige tilskuddet til tilsvarende kommunale barnehager i 2011 var 92 prosent (7,4 
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mill./8,03 mill.*100). Barnehage B har dermed krav på 92 prosent av det de tilsvarende 

kommunale barnehagene i kommunen i gjennomsnitt får i offentlig finansiering i 2011. 

 

De gir følgende tilskudd per heltidsplass/oppholdstime: 

 
 Tilskudd per heltidsplass Tilskudd per oppholdstime 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 0-3 år 

159 649*0,92=146 877 kroner 73,91*0,92=68,00 kroner 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 4-6 år 

77 993*0,92=71 753 kroner 36,11*0,92=33,22 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 0-3 år 7 800*0,92=7 176 kroner 3,60*0,92=3,31 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 4-6 år 7 800*0,92=7 176 kroner 3,60*0,92=3,31 kroner 

 

Barnehage C 

Barnehage C er en ny privat barnehage med oppstart 1. januar 2011. Forutsatt at barnehagen 

er godkjent av kommunen har den fra 1. august 2011 iht. forskriften krav på kostnadsdekning 

mellom 91 og 100 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt får i offentlig 

finansiering. Barnehagens budsjett for 2011 danner grunnlag for å beregne tilskuddsnivået. 

Basert på budsjettet er barnehagens tilskuddsbehov (kostnader minus foreldrebetaling og 

andre offentlige tilskudd) 75,00 kroner per oppholdstime for barn 0-3 år og 37,00 kroner per 

oppholdstime for barn 4-6 år, dvs. høyere enn den gjennomsnittlige offentlige finansieringen 

av de kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagen har på denne bakgrunn dermed krav 

på maksimaltilskuddet for drift og kapital (til sammen 100 prosent av det som tilsvarende 

kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering).  

 

Barnehage C får følgende tilskudd per heltidsplass/oppholdstime: 

 
 Tilskudd per heltidsplass Tilskudd per oppholdstime 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 0-3 år 

159 649*1=159 649 kroner 73,91*1=73,91 kroner 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 4-6 år 

77 993*1=77 993 kroner 36,11*1=36,11 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 0-3 år 7 800*1=7 800 kroner 3,60*1=3,60 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 4-6 år 7 800*1=7 800 kroner 3,60*1=3,60 kroner 

 

Familiebarnehager 

Det er én privat familiebarnehage i kommunen. Hvis kommunen ikke har egne 

familiebarnehager, skal kommunen benytte de nasjonale gjennomsnittssatsene. Den private 

familiebarnehagen har fra 1. august 2011 krav på minimum 91 prosent av de nasjonale 

tilskuddssatsene. Det gir følgende tilskudd per heltidsplass: 

 
 Tilskudd per heltidsplass Tilskudd per oppholdstime 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 0-3 år 

136 500*0,91=124 215 kroner 63,2*0,91=57,51 kroner 

Tilskudd til drift og 

administrasjon, barn 4-6 år 

104 000*0,91=94 640 kroner 48,1*0,91=43,77 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 0-3 år 11 700*0,91=10 647 kroner 5,4*0,91=4,91 kroner 

Tilskudd til kapital, barn 4-6 år 11 700*0,91=10 647 kroner 5,4*0,91=4,91 kroner 

 

Åpne barnehager 

Kommunen har én åpen barnehage som drives av en privat aktør. Det er ingen åpne 

barnehager som drives av kommunen. Kommunen skal dermed benytte de nasjonale satsene 
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for åpne barnehager. Satsene for 2011 er 12 900 kroner per barn med oppholdstid 6-15 timer 

per uke og 21 200 kroner per barn med oppholdstid 16 timer eller mer per uke. Barnehagen 

mottok minimumstilskuddet i 2010 og har dermed krav på minimum 91 prosent av de 

nasjonale satsene, dvs. 11 739 kroner per barn med oppholdstid 6-15 timer per uke og 19 292 

kroner per barn med oppholdstid 16 timer eller mer per uke 

 
 Tilskudd per barn 

Tilskudd til per barn med 

oppholdstid 6-15 timer per uke 

12 900 * 0,91 = 11 739 kroner 

Tilskudd til per barn med 

oppholdstid 16 timer eller mer 

per uke 

21 200 * 0,91 = 19 292 kroner 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: L32

Arkivsaksnr: 2008/1081-72

Saksbehandler: Lars Smeland

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 9/2012 07.02.2012

Fastsetting av offisielle veinavn i Tana kommune

Rådmannens forslag til vedtak
Med hjemmel i lov om stadnamn § 5, 2.ledd, vedtar Tana kommune følgende veinavn på 
kommunale og private veier i kommunen (bokstavene i parentes viser til kriterier for navnsetting 
som ble vedtatt av kommunestyret i februar 2009, jf. saksopplysninger nedenfor):
Veistrekning Navneforslag Begrunnelse
Kommunale veier/ steder
Gatekode 5350: Fra RV 98 
(ved CC Tana Lavpris) til 
Ringveien 

Kathrine Johnsen 
geaidnu

”Sameradioens mor” (f). Har fått kongens 
fortjenstmedalje i gull.

Gatekode 3600: Fra 
Ringveien ved Røberg 
fiskemat til gatekode 5350

Røbergveien Foreslått av stedsnavnutvalget i 2009.

Gatekode 5330: Fra gatekode 
5350 ved posthuset til 
fotballbanen.

Roy Olsen geaidnu Foreslått av stedsnavnutvalget i 2009.

Gatekode 5340: Fra RV 98 til
Comfort hotell Tana.

Silbageaidnu Navnet henspeiler på sølvsmia som har vært et 
varemerke for Tana bru i lang tid (d). 
Kortversjonen ”silba” (sølv) er valgt framfor 
”silbarávde” (sølvsmed) 

Gatekode 5310: Fra RV 98 
via Tollpost til enden av 
industriområdet

Deatnodearbmi Navn som henspiller på stedet veien er 
(Elveterassen) (c). Må ses i sammenheng med 
vei 5320 (jf. neste vei). 

Gatekode 5320: Fra gatekode 
5310 ved FFR til 
renseanlegget.

Deatnomielli Et navn som henspiller på hvor veien leder 
(Elvemælen) (c), jf. forslag for vei 5310 ovenfor.

Veien inn til Sameskolen, 
flerbrukshallen og 
skiskytterstadion

Per Fokstad geaidnu Per Fokstad har fått kongens fortjenstmedalje i 
gull for sin innsats (f).

Veien inn til de nye 
omsorgsboligene ved 
flerbrukssenteret

Jeagilguolbba Navnet har en god stedstilknytning ved å 
henspeile på de store områdene med reinlav som 
tradisjonelt har vært i området (c).

Veien opp Luftjokdalen Luftjokdalen Veletablert navn (b). Den norske varianten er 
mest benyttet av lokalbefolkningen.
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To veier i felt for spredt 
boligbygging i Søndre 
Luftjok fra RV 890.

Den nederste veien 
(som starter ved RV 
890): Søndre Luftjok

Veien leder til Søndre Luftjok og det er 
hensiktsmessig å benytte denne betegnelsen også 
på selve veien (b).

Den øverste veien:
Rypestien

Henspiller på at det er mye ryper i området (c). 
”Sti” velges framfor ”vei” (g).

Vei til elva i Alleknjarg Gáddegeaidnu Veien leder til elva og elvestranda som benyttes 
mye i sommermånedene (c).

Veien til Polmak aldershjem/ 
boligfelt

Fielbmágeaidnu Henspiller på bekken som renner gjennom 
området (c).

Båteng boligfelt Báktegeaidnu Et forslag som fikk tilslutning i 1985, og som 
viser til den bratte knausen i nærheten (c).

Jordbruksvei i Sirma fra E 6 
til Hilda Olsen.

Doaresluohkká Et navn som har lokal tilslutning og viser til 
funksjonen på veien (c).

Veien forbi Sirma skole Skuvlageaidnu Et navn som viser til institusjonen langs veien 
(d).

Regulert boligfelt i 
Rustefjelbma.                           

Moski Navnet ble foreslått i 1985 og henspiller på 
vikene/ tjernene som dannes i elveløpet 

Veg til Tanahus Tanahus Etablert og innarbeidet (b). Bygdelaget har 
endret sitt opprinnelige forslag og stiller seg bak 
navneforslaget Tanahus. 

Vei inn til idrettsplassen i 
bakken nedenfor Seida skole

Idrettsveien Dette navnet har tidligere blitt brukt om veien, 
og det er nå blitt ledig etter at det er foreslått å gi 
Idrettsveien (på folkemunne) ved Tana bru et 
annet navn (Roy Olsen geaidnu).

Private veier
Vei som tar av fra RV 890 på 
sletta i Seida og går opp til 
skistadion.

Stadionveien Navnet henspiller på anlegget som er etablert ved 
veien, idrettsstadion.

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Thor Aage 
Pedersen

Bjørkelia Et navn som allerede er etablert av beboerne (b 
og c). Den norske formen er etablert og kan 
derfor foretrekkes.

Felt for spredt boligbygging  
i Suveguolbba, Sirma.

Suveguolbba Et allerede eksisterende navn på området (b).

Felt for spredt boligbygging 
fra RV 890 til Jan Ervik.

Løvlia Navnet er i samme kategori som navnet på 
nabofeltet (Bjørkelia) og samsvarer med 
kriterium c.

Vei nordover fra
Søndre Luftjok-veien ved 
Montessoriskole

Luftjokbrinken Veien går nordover langs brinken (c).

Felt for spredt boligbygging i 
Skogstadbakken fra E 6.

Lállošluohkká Eksisterende navn i området (b). Allerede 
etablert av beboerne.

Saksopplysninger
Oppvekst og kulturutvalget (OKU) skal i denne saken vedta navn på hittil navnløse veier i
kommunen og vedta skrivemåten av navnene. 

Bakgrunn
Saken har en lang forhistorie som kort gjengis her:

1) 1984/85: Forslag til saksbehandlingsprosedyrer i navnesaker og navn på 5 kommunale
veier fremmet for behandling, men ikke vedtatt.
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2) Høsten 2004: Bygdelagene i kommunen invitert til å komme med navneforslag på veier
som i dag ikke har navn. Saken presentert i lokalpressen.

3) 2008: Stedsnavnutvalget opprettet. Forslagene til veinavn sendt på ny høring til lag og
foreninger i kommunen. Saken presentert i lokalpressen.

4) 12.02.2009: Kommunestyret vedtok kriterier for fastsetting av nye, offentlige veinavn.
5) 21.04.2009: Stedsnavnutvalget vedtok å oversende 33 forslag til veinavn til

navnetjenestene for foreløpig tilråding av skrivemåten
6) September 2009: Svar fra den samiske navnetjenesten
7) Januar 2010: Svar fra den norske navnetjenesten.
8) Mars 2010: Forslagene til veinavn sendt på høring til lag og foreninger i kommunen.

Saken presentert i lokalpressen.
9) Mai 2010: Alle grunneiere langs private veier som skal få navn, fikk særskilt brev om

navneforslaget.
10)01.09.2010: Oppvekst- og kulturutvalget vedtok å oversende 33 forslag til veinavn til 

navnetjenestene for endelig tilråding av skrivemåten
11)September 2011: Svar fra den norske navnetjenesten (vedlagt)
12)Januar 2012: Svar fra den samiske navnetjenesten (vedlagt).
13)29.03.2011: Oppvekst- og kulturutvalget ønsket nye navn på veiene i det nye boligfeltet

på Sieiddájohguolbba, og ba om at det søkes dispensasjon for bruk av 2-språklige 
veinavn i Tana kommune. Dette innebærer å starte prosessen med godkjenning av 
skrivemåten for disse 3 veinavnene på nytt. 

Kriteriene for fastsetting av veinavn som kommunestyret vedtok i møtet den 12.02.2009, var 
følgende:

a) Det fastsettes kun ett navn på alle veier i kommunen. Navneformen skal være på ett av de 
språkene som nyttes i området. 

b) Som hovedregel bør eksisterende navn i området, eller en variant av dette navnet, 
benyttes. 

c) Dersom det ikke finnes eksisterende navn som kan benyttes, bør veier få navn etter 
landskapsformer/-elementer, naturfenomener, planter eller dyr i området.

d) Der en eksisterende bedrift, institusjon, funksjon eller lignende langs veien utgjør et 
begrep på folkemunne, kan navnet på veien/ stedet henspille på denne funksjonen, (for 
eksempel Skuvlageaidnu/ Skoleveien).

e) Steder/ veier bør kun få navn etter personer der det er hevet over enhver tvil at 
vedkommende har gjort en innsats som fortjener en slik heder. 

f) Steder/ veier kan ikke få navn etter nålevende personer.
g) Der det er mulig bør det velges navn som ikke har ”geaidnu” eller ”vei” i navnet, for å 

skape variasjon i navnsettingen. ”

I den siste høringsrunden, våren 2010, kom det inn 15 uttalelser. Disse uttalelsene knyttet seg til 
få navn, i all hovedsak navnene på private veier. På bakgrunn av dette ble de navnene der det 
var uenighet utsatt til senere behandling. Under siste behandling i OKU i september 2010, ble 
det vedtatt å sende 23 av veinavnene til de samiske og norske navnetjenestene for endelig 
tilråding. 

Når det gjelder navn i det nye boligfeltet på Sieiddájohguolbba vedtok OKU i mars 2011 å starte 
prosessen med godkjenning av skrivemåten etter lov om stadnamn på nytt med nye navn. Navn 
på disse veiene er derfor ikke klare til vedtak. De er nå til foreløpig tilråding hos 
navnetjenestene. Samtidig er søknad om dispensasjon for bruk av 2-språklige veinavn i Tana 
kommune hos departementet for vurdering. 
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Endelig tilråding fra navnetjenestene
Den samiske navnetjenesten hadde ingen merknader til navneforslagene som ble oversendt fra 
Tana kommune for endelig tilråding.

Den norske navnetjenesten ba Tana kommune vurdere bruken av skrivemåten -vegen eller –
veien, og skriver følgende: 

”Rettskrivningen for bokmål har skrivemåtene veg og vei, og formene er likestilte. I 
forskriftene til lov om målbruk i offentlig tjeneste § 4 står det at: "Dersom det ikkje høver 
med den same namneforma på bokmål og nynorsk, skal namnet på eit statsorgan ha ei 
bokmålsform og ei nynorskform". "Høve" betyr her at bokmål og nynorsk ikke har felles 
former, men i dette tilfellet har vi formen veg som felles form. Prinsippet som blir 
fremholdt i forskriftene til lov om målbruk i offentlig tjeneste, kan en også godt bruke i 
kommunal navngivning for å vise at kommunen er språklig nøytral. I bokmål har vi 
skrivemåtene vei og veg, og nynorsk har skrivemåten veg. Felles form er altså veg, og 
denne felles formen kan en derfor regne som den nøytrale målformen. Tana kommune 
kan altså signalisere at kommunen er nøytral i valg av målform ved å bruke skrivemåten 
veg. Når Tana kommune skal velge skrivemåte, veg eller vei, i kommunale vegnavn, bør 
kommunen ta hensyn til den nedarvede lokale uttalen, jf. hovedregelen i lov om 
stadnamn. Skrivemåten veg er dessuten dekkende for både uttalen /væ:g/ og /vei:/, jf. at 
pronomenene jeg, meg, deg blir uttalt /jei:, jæi:/, meg og deg kan uttales både /mei:, 
mæi:/ og /me:g, mæ:g/, /dei:,dæi:/ og /de:g, dæ:g/, så skrivemåten veg vil altså kunne 
være dekkende for både eldre og yngre uttale av dette ordet.”

Den norske navnetjenesten har videre kommentarer til enkelte navn:
”Luftjokbrinken: Ordet brinken er et låneord fra dansk, og i nedarvede norske stedsnavn er 
dette
terrengordet uvanlig, og veldig lite i bruk. Det anbefales derfor å bruke ordtilfang som inngår i 
den norske lokale talemåten. Stedsnavntjenesten foreslår derfor Luftjokbakken.” I forbindelse 
med den første tilrådingen av veinavn, mottatt i januar 2010, hadde stedsnavntjenesten ingen 
merknader til dette navnet.

”Trollhaugen: Stedsnavntjenesten støtter navneforslaget Tanahus, siden dette er et sterkt ønske 
fra
befolkningen.”

På bakgrunn av at navnetjenesten har kommet med en tilråding når det gjelder skrivemåten 
Tanahus og Idrettsveien, kan disse to navnene, som er i tråd med ønskene til de aktuelle 
bygdelagene, fremmes for vedtak. 

For øvrig har stedsnavntjenesten merknader til veiene med personnavn og samisk etterledd 
(”geaidnu). Stedsnavntjenesten skriver følgende:”Stedsnavntjenesten har ikke foreslått 
skrivemåte for navnene Kathrine Johnsen geaidnu og Roy Olsen geaidnu da etterleddet er 
samisk. Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at det mellom sammensatte personnavn og 
etterleddet bør stå en bindestrek, altså Kathrine Johnsen-geaidnu og Roy Olsen-geaidnu.”
Administrasjonen ba om en kommentar på dette forholdet fra den samiske stedsnavntjenesten, 
og en utdyping av forslaget fra den norske stedsnavntjenesten. Sistnevnte har foreløpig ikke 
besvart henvendelsen, men den samiske stedsnavntjenesten viste til veinavnene i Karasjok der 
det ikke er brukt bindestrek. Dette er godkjent av de samiske navnekonsulentene. Saksbehandler 
har undersøkt flere andre norske veinavn med sammensatte personnavn, og funnet at det ikke er 
brukt bindestrek, eks. Karl Johans gate, Roald Amundsens vei, Fridtjof Nansens vei m.fl.
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Det er interessant at den norske stedsnavntjenesten anbefaler to-språklig skilting med samisk 
parallellnavn til det norske navnet Luftjokdalen. Dette vil bli fulgt opp av administrasjonen i den 
videre kontakten med departementet ang. to-språklig skilting. 

Vurdering
Administrasjonen er svært glad for at det endelig foreligger navn som har vært gjennom de 
påkrevde tilrådingene hos stedsnavntjenestene og høringer lokalt, og som derfor kan fremmes 
for endelig vedtak. Fastsettingen av disse veinavnene er et viktig, første skritt på veien til å få  
vedtatte navn på alle veier i kommunen, og fastsatt adresse på alle bygg.

De foreslåtte navnene har vært gjennom en omfattende prosess og mange vurderinger. 
Administrasjonen mener derfor det ikke er grunnlag for å kommentere dem nærmere. Når det 
gjelder innspillene fra Språkrådet, er den innarbeidete skrivemåten av vei/veien i Tana, 
vei/veien. Veg/vegen er et fremmedelement. Administrasjonen mener derfor kommunen kan se 
bort fra merknaden fra Språkrådet når det gjelder denne formen. 

Når det gjelder endelsen –brinken, mener administrasjonen det ikke er grunnlag for å endre dette 
forslaget. Navnet er foreslått av et bygdelag og har vært gjennom to høringsrunder. I tillegg 
hadde stedsnavntjenesten ingen merknader til navnet under den første tilrådingen. 
Administrasjonen anbefaler derfor at navnet Luftjokbrinken beholdes framfor forslaget 
Luftjokbakken. 

Når det gjelder spørsmålet om bruk av bindestrek i sammensatte personnavn, støtter 
administrasjonen seg til den samiske stedsnavntjenesten som mener det ikke er nødvendig med
bindestrek, jf. saksopplysningene ovenfor. 
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Tana kommune
Rådhusveien 3
9845 Tana

Endelig tilrådning for veinavn i Tana kommune

Tilrådningen gjelder skrivemåten for nye norskspråklige veinavn i Tana kommune. Skjema med
tilrådde navneformer er vedlagt brevet.

Dersom ikke annet er sagt, er tilrådningene gitt ut fra § 4, 1. ledd, 1.og 2. setning i lov om
stadnanm:  Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av
stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande
rettskrivingsprinsipp for norsk og samisk

Har Tana kommune vurdert skrivemåten -vegen eller -veien? Tana kommune har valgt å bruke
bokmål av målform i skriv fra offentlige organ, jf. htt ://www.lovdata.no/for/st/ku/xu-20070401-0378.html#ma 001 Rettskrivningen for bokmål har skrivemåtene  veg  og  vei,  og formene er

likestilte. I forskriftene til lov om målbruk i offentlig tjeneste § 4 står det at: "Dersom det ikkje
høver med den same namneforma på bokmål og nynorsk, skal namnet på eit statsorgan ha ei
bokmålsform og ei nynorskform". "Høve" betyr her at bokmål og nynorsk ikke har felles former,
men i dette tilfellet har vi formen  veg  som felles form. Prinsippet som blir fremholdt i forskriftene
til lov om målbruk i offentlig tjeneste, kan en også godt bruke i kommunal navngivning for å vise at
kommunen er språklig nøytral. I bokmål har vi skrivemåtene  vei og veg,  og nynorsk har
skrivemåten  veg.  Felles form er altså  veg,  og denne felles formen kan en derfor regne som som den
nøytrale målformen. Tana kommune kan altså signalisere at kommunen er nøytral i valg av
målform ved å bruke skrivemåten  veg.  Når Tana kommune skal velge skrivemåte,  veg  eller  vei,  i
kommunale vegnavn, bør kommunen ta hensyn til den nedarvede lokale uttalen, jf. hovedregelen i
lov om stadnamn. Skrivemåten  veg  er dessuten dekkende for både uttalen /væ:g/ og /vei:/, jf. at
pronomenene  jeg, meg, deg  blir uttalt /jei:, jæi:/,  meg  og  deg  kan uttales både /mei:, mæi:/ og /me:g,
mæ:g/, /dei:,dæi:/ og /de:g, dæ:g/, så skrivemåten  veg  vil altså kunne være dekkende for både eldre
og yngre uttale av dette ordet.

Språkrådet:
Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge

RF  M OTTATT

2 SEPT 2011

_

REF. VÅR REF. DATO
08092011

871c) 1
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Kommunen kan også vurdere å variere etterleddet i veinavnene med å ta inn andre ord enn "vei".
I samsvar med terrengformasjonene i de ulike områdene kan en variere navnene med å bruke
etterledd som  -bakken, -brekka, -svingen, -stien  eller andre ord.

Kommentarer til enkeltnavn:
Røbergveien:  Røberg  er i dette tilfellet et slektsnavn, og derfor må skrivemåten følge skrivemåten
til slektsnavnet.

Luftjokdalen:  Skrivemåten er i samsvar med den man finner på N50-kartene. I dette tilfellet
anbefales kommunen å følge tospråklig skilting slik at man også får et samisk parallellnavn. Det
samiske parallellnavnet for denne dalen er  Luovttejohleahki.

Søndre Luftjok:  Se foregående kommentar.

Luftjokbrinken:  Ordet  brinken  er et låneord fra dansk, og i nedarvede norske stedsnavn er dette
terrengordet uvanlig, og veldig lite i bruk. Det anbefales derfor å bruke ordtilfang som inngår i den
norske lokale talemåten. Stedsnavntjenesten foreslår derfor  Luftjokbakken.

Trollhaugen:  Stedsnavntjenesten støtter navneforslaget  Tanahus,  siden dette er et sterkt ønske fra
befolkningen.

Reinlavmoen/Lavmoen:  For å unngå misforståelser av ordet lav, tilråder Stedsnavntjenesten
Reinlavmoen.

Stedsnavntjenesten har ikke foreslått skrivemåte for navnene  Kathrine Johnsen geaidnu  og  Roy
Olsen geaidnu  da etterleddet er samisk. Vi ønsker likevel å gjøre oppmerksom på at det mellom
sammensatte personnavn og etterleddet bør stå en bindestrek, altså  Kathrine Johnsen-geaidnu  og
Roy Olsen-geaidnu.

Vi minner om at når kommune har gjort vedtak, bør det opplyses om retten til å klage på vedtak
etter § 10 i lov om stadnamn, og om at endelige vedtak skal meldes til Sentralt stedsnavnregister
v/fylkeskartkontoret til Statens kartverk, jf § 12 i loven og forskriftene § 15. Vedtaket skal også
meldes til Stedsnavntjenesten og andre som er part i saka.
Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål om saken, eller trenger nærmere informasjon om
saksgangen i navnesaker. Våre nye nettsider finner dere på www.s rakraclet.no/Tema/Stedsnavn

Vennlig hilsen

Eva Forsaa Mikkelsen Aud Kirsti Pedersen
(sign) (sign)
navnekonsulent naviiekonsul

Ile/Z
erena Wolf

navnesekretær
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Gjenpart: Statens kartverk Tromsø,  3507
Hønefoss
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NAVNESAK n r  : 2 0 1 0 / 1
5

Nr Koordinat Sokn
Angi datum
og system

Ø=
N=

Objekttype
Angi evt.
GAB-id.nr
(gnr, bnr,
adr.kode,

gatekode)

KOMMUNE

Evt. skrivemåte-
alternativ
Angi kilde

S=synfaring
H=hydr. orig.
B=brev osv
Angi språk hvis

samisk el. kvensk

(nr og navn): 2025 Tana kommune

Skrivemåte(r) i
offentlig bruk
Angi kilder

N5=økonomisk
kartverk

N50=Norge 1:50000
Dn1=Den norske los

S=sjøkart osv

Høringsuttalelser
Angi kilde

E=eier/fester
K=kommunen
L=lokale

organisasjoner
0=andre offentlige
instanser

S ide 1

Tiilråding
fra navne-

konsulentene

KARTBLAD:

Vedtak
Vedtaksinstans er
Statens kartverk om
ikke annet er angitt
K=kommunen
Fk=filkeskommunen

0000-0 XXXXXX

Merknader/ Begrunnelse
(L=lov om stadnamn,
F=forskriftene)
Evt. henvisning til
følgeskriv

INASKJI302.DOC
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Ávjovárgeaidnu 50

9730 Kárášjohka/Karasjok
Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefáksa +47 78 47 40 90

«Sdo_AMNavn» samediggi@samediggi.no

«Sdo_AMPostAdr» www.samediggi.no

«Sdo_AMAdr2» NO 974 760 347

«Sdo_AMPostNr» «Sdo_AMPoststed»

ÁŠŠEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN ČUJ./DERES REF. MIN ČUJ./VÅR REF. BEAIVI/DATO

«Sbr_Navn», «Sbr_Tlf» «Sdo_AMReferanse» «Sdo_ArkivSakID» - «Sdo_DokNr» «Sdo_DokDato»

«Sbr_Email» Almmut go válddát oktavuođa/

Oppgis ved henvendelse

  

Loahpalaš rávven Deanu geaidnonamaide
Čujuhit geaidnonamaid nammaáššái, gos dii dáhttubehtet loahpalaš rávvema geaidnonamaid
čállinvuohkái. 

Sámedikki nammanevvohat buktá loahpalaš rávvema dáid geaidnonamaide, geahča nammalistu. Dát 
nammaášši lea gieđahallojuvvon jagi 1990 báikenammalága njuolggádusaid mielde. Čállinvuohki lea 
rávvejuvvon báikenammalága 4. § mielde. 

Nammalisttus , mii dán áššis lea čuovusin, leat mielde geaidnonamat. Báikenammalága § 5 nuppi 
lađđasa mielde lea gielda mearridanorgána go lea sáhka geaidnonamain ja almmolaš čujuhusain, danin 
sihtat Deanu gieldda mearridit dáid sámi namaid čállinvugiid.

Mii bivdit maid Deanu gieldda bargat viidásat daid namaiguin, mat dán vuoru eai mearriduvvon, 
geahča nammalistu.

Geaidnonamaid mearrádusaid ferte sáddet Stáhta Kártadoaimmahahkii,3507 Hønefoss,  vai besset 
dáid mearriduvvon namaid bidjat SSR:ii. 

Endelig tilråding tilknyttet veinavn i Tana

Vi viser til navnesaken, hvor dere ber om endelig tilråding tilknyttet til skrivemåten av veinavn i Tana.

Sametingets navnekonsulenttjeneste kommer her med endelig tilråding, se navneliste. Denne saken er 
behandlet etter reglene i stedsnavnloven av 1990. Skrivemåten tilrås i hht. § 4 i stedsnavnloven.

Som vedlegg til denne saken følger navneliste over veinavnene og tilrådingene i forhold til disse. I følge 
stedsnavnloven § 5 andre ledd er kommunen vedtaksorgan når det gjelder vedtak om skrivemåten av 
kommunale veier og offisiell adresse, derfor ber vi Tana kommune om å gjøre vedtak på de aktuelle 
samiske navnenes skrivemåte.

Vi ber også Tana kommune om å arbeide videre med navnesakene på de veiene som ikke blir vedtatt i 
denne omgang, se navneliste.
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Vedtak på skrivemåten av veinavnene skal sendes til Statens Kartverk, 3507 Hønefoss, slik at de vedtatte 
navnene blir registrert i Sentralt Stedsnavnregister. 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Anne Britt Klemetsen Hætta
Ossodatdirektevra/Avdelingsdirektør Lisa Monica Aslaksen

ráđđeaddi/rådgiver

Mielddus: Nammalistu / Vedlegg: Navneliste
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r : K O M M U N E (nr og navn): K A R T B L A D :
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat
Angi datum 
og system
N=
Ø=

Sokn Objekttype
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode)

Evt. skrivemåte-
alternativ
Angi kilde
S=synfaring
H=hydr. orig.
B=brev     osv
Angi språk hvis 
samisk el. finsk

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk
Angi kilder
N5=økonomisk 
kartverk
N50=Norge 1:50000
Dnl=Den norske los
S=sjøkart       osv

Foreløpig 
tilråding
fra navne-
konsulentene

Høringsuttalelser
Angi kilde
E=eier/fester
K=kommunen
L=lokale 
organisasjoner
O=andre offentlige 
instanser

Endelig 
tilråding
fra navne-

konsulentene

Vedtak
Vedtaksinstans er 
Statens kartverk om 
ikke annet er angitt
K=kommunen
Fk=fylkeskommunen
V=Vegvesenet
Ky=Kystverket   osv

Merknader/ Begrunnelse
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene)
Evt. henvisning til følgeskriv

Side 1

1
Kathrine 
Johnsen 
geaidnu

Kathrine 
Johnsen geaidnu

Kathrine 
Johnsen geaidnu

K

2
Roy Olsen 
geaidnu

Roy Olsen 
geaidnu

R o y  Olsen 
geaidnu

K

3
Silbageaidnu Silbageaidnu Silbageaidnu K

4
Deatnodearbmi Deatnodearbmi Deatnodearbmi K

5
Deatnomielli Deatnomielli Deatnomielli K

6
Per Fokstad 
geaidnu

Per Fokstad 
geaidnu

Per Fokstad 
geaidnu

K

7
Jeagilguolbba Jeagilguolbba Jeagilguolbba K

8
Gáddegeaidnu Gáddegeaidnu Gáddegeaidnu K

9 Fielbmágeaidn
u

Fielbmágeaidnu Fielbmágeaidnu K

13
Báktegeaidnu Báktegeaidnu Báktegeaidnu K

14 Doaresluohkka Doaresluohkká Doaresluohkká K

15 Suveguolbba Suveguolbba Suveguolbba K
16 Skuvlageaidnu Skuvlageaidnu Skuvlageaidnu K
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r : K O M M U N E (nr og navn): K A R T B L A D :
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat
Angi datum 
og system
N=
Ø=

Sokn Objekttype
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode)

Evt. skrivemåte-
alternativ
Angi kilde
S=synfaring
H=hydr. orig.
B=brev     osv
Angi språk hvis 
samisk el. finsk

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk
Angi kilder
N5=økonomisk 
kartverk
N50=Norge 1:50000
Dnl=Den norske los
S=sjøkart       osv

Foreløpig 
tilråding
fra navne-
konsulentene

Høringsuttalelser
Angi kilde
E=eier/fester
K=kommunen
L=lokale 
organisasjoner
O=andre offentlige 
instanser

Endelig 
tilråding
fra navne-

konsulentene

Vedtak
Vedtaksinstans er 
Statens kartverk om 
ikke annet er angitt
K=kommunen
Fk=fylkeskommunen
V=Vegvesenet
Ky=Kystverket   osv

Merknader/ Begrunnelse
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene)
Evt. henvisning til følgeskriv

Side 2

17 Duovvigeaidnu Duovvigeaidnu/
Duovvegeaidnu

Duovvegeaidnu K goallosániin lea dábálaš 
rievdadit mearusoasi vokála: De 
sáhtášii čállit Duovvegeaidnu ja 
Vuorrogeaidnu. Dattege dán 
jovkui gullá juo namma 
Diddigeaidnu, mas ii leat 
vokálarievdan, de sáhtášii čállit 
seamma láhkai Duovvigeaidnu 
ja Vuorrugeaidnu.

18 Goadjingeaidn
u

Goadjingeaidnu K=Forespørsel 
om bruk av 
Goadjengeaidnuist
edetfor 
Goadjingeaidnu: 
ok

Goadjengeaidnu K

19 Vuorrugeaidnu Vuorrugeaidnu / 
Vuorrogeaidnu

Vuorrogeaidnu K

20 Sieiddáguoika Sieiddáguoika L K Deanu gielda maŋida dán 
nammaášši

21 Stoalpoluohkká Stoalpoluohkká L=Ønsker norsk 
navn i tillegg til 
det samiske, 
Stolpebakken

K Deanu gielda sádde nama 
ođđasit gulaskuddamii ovdal go 
nammakonsuleanta buktá 
loahpalaš rávvema
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NAVNEKONSULENTTJENESTEN:

N A V N E S A K  n r : K O M M U N E (nr og navn): K A R T B L A D :
Jf  følgeskriv: Vedtaksbrev dat.

Nr Koordinat
Angi datum 
og system
N=
Ø=

Sokn Objekttype
Angi evt. 
GAB-id.nr 
(gnr, bnr, 
adr.kode, 
gatekode)

Evt. skrivemåte-
alternativ
Angi kilde
S=synfaring
H=hydr. orig.
B=brev     osv
Angi språk hvis 
samisk el. finsk

Skrivemåte(r) i 
offentlig bruk
Angi kilder
N5=økonomisk 
kartverk
N50=Norge 1:50000
Dnl=Den norske los
S=sjøkart       osv

Foreløpig 
tilråding
fra navne-
konsulentene

Høringsuttalelser
Angi kilde
E=eier/fester
K=kommunen
L=lokale 
organisasjoner
O=andre offentlige 
instanser

Endelig 
tilråding
fra navne-

konsulentene

Vedtak
Vedtaksinstans er 
Statens kartverk om 
ikke annet er angitt
K=kommunen
Fk=fylkeskommunen
V=Vegvesenet
Ky=Kystverket   osv

Merknader/ Begrunnelse
(L=lov om stadnamn, F=forskriftene)
Evt. henvisning til følgeskriv

Side 3

22 Árbánatjohka Árbánatjohka Nammaášši maŋiduvvo, ođđa 
nammaevttohus 
Loddevárgeaidnu

23 Lallošluohkka Lallošluohkká / 
Lállošluohkká

L=Ønsker norsk 
navn i tillegg til 
det samiske, 
Skogstadbakken

Lállošluohkká K

24 Roavveluohkka Roavveluohkká K Deanu gielda maŋida dán 
nammašši

Moski Moski L= Ragnhild 
Ravna; navnet 
Risok istedetfor 
Moski

Moski K
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 620

Arkivsaksnr: 2012/64-1

Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 10/2012 07.02.2012

Tana flerbrukshall - innkjøp av inventar

Rådmannens forslag til vedtak
1. Bevilgningen til inventar i flerbrukshallen benyttes slik:

25 stk Bord 75 x120 cm
150 stk Stoler 
2 stk Stoltralle
3 stk Bordtralle
Reolmaterialer i lagerrom
10 stk Sceneelementer med regulerbare bein 
1 stk Transport/lagringsvogn for elementene
Klammer for sammenkobling av elementer
1 stk Mikrofon (anslått pris)
Leie av lift.
Materiell for eventuell flytting av høytalere.

2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte resterende beløp til nyanskaffelser til kjøkkenet

Saksopplysninger
Kommunestyret gjorde i sak 125/2011 følgende vedtak:
Det settes av kr 300 000,- til kjøp av inventar til flerbrukshallen. OKU fatter endelig beslutning.
Beløpet er inkl. mva.

Vurdering
Byggets leietakere har muntlig ytret ønsker om flere stoler, bord og sceneelementer. Det er også 
behov for ny mikrofon til lydanlegget. Ifølge noen brukere må plassering av høytale justeres.
På kjøkkenet er det behov for supplering av utstyr.
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For å få plass til nye stoler, bord og sceneelement må det gjøres endringer i lagersystemet. Det 
må bygges reoler slik at lette ting kan lagres i høyden. Materialer til reoler må kjøpes innenfor 
den gitte bevilgningen.

Rådmannen har innhentet pris på bord levert av Finnmark kontorservice as (rammeavtale) og 
priser på sceneelementer fra prislisten hos Egas sport.

Bord 75 x120 cm 25 stk kr 27 000,-
Stoler 150 stk kr  71 000,-
Stoltralle 2 stk kr   2 500,-
Bordtralle 3 stk kr  13 000,-

Reolmaterialer (anslått beløp) kr 15 000,-

Sceneelementer 10 stk kr  38 000,-
Transport/lagringsvogn kr    4 000,-
Klammer for sammenkobling kr    5 000,-
Frakt anslått kr 10 000,-
Mikrofon (anslått pris)   5 000,-

Sum eks mva kr 190 500,-
Mva kr   47 625,-
Sum kr 238 125,-

Dersom plassering av høytalere må justeres må det leies inn lift, og det kan bli behov for noe 
materialkjøp (forlengelse av kabler og festemateriell).

Fra vaktmesterhold har det kommet ønske om å framskynde montering av kortleser på dør til 
kjøkkenet og til bryterom. Kortlesere til disse dørene er planlagt gjennomført i 2013. Denne 
investeringen vil forenkle nøkkeladministrasjonen ved utleie av disse lokalene, kostnaden er kr 
30 000. 

Rådmannen foreslår å kjøpe inn materialer som beskrevet ovenfor og at rådmannen gis fullmakt 
til å benytte resterende beløp til nyanskaffelser til kjøkkenet.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223

Arkivsaksnr: 2011/2906-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 11/2012 07.02.2012

Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til helsesportuka 2012 i 
Porsanger

Vedlegg
1 Tiltak for funksjonshemmede - økonomisk bistand til helsesportuka 2012 i Porsanger

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Lions Club Porsanger.

Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjett 2012.

Saksopplysninger
Lions Club Porsanger søker om økonomisk støtte til helsesportsuka i Porsanger. Arrangementet 
er på Skoganvarre Turist- og Campingsenter, og gjennomføres i tiden 23. mars til 30.mars 2012. 

Invitasjonen til arrangementet er sendt til samtlige kommuner i Finnmark. I 2011 var det ca 40 
deltakere fra de fleste kommuner i Finnmark. 
Deltakere betaler en egenandel på kr 1 800 som går til delvis dekning av opphold og kost for en 
hel uke. Ledsagere betaler en egenandel kr 700, uanhengig av hvor mange ledsagere en enkelt 
deltaker har. 

Vurdering

Tiltaket med helsesportsuke er et positivt og viktig tiltak for personer med spesielle behov.  
Tana kommune har ikke avsatt midler til formålet. Søknaden avslås.
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Jørn Aslaksen
Rådmann 
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Kommunene i Finnmark.

Lions Club Porsanger
Stiftet 22. mars 1974, Ident.nr. 3910-028193

Bankkto. 7594.6309958, Boks 101, 9711 Lakselv

MOTTITT

21 DES 2011

TILTAK FOR FUNKSJONSHEMMEDE - ØKONOMISK BISTAND TIL
HELSESPORTSUKA 2012 I PORSANGER.

Først vil vi rette en stor takk til de kommunene som i år 2011 ga oss økonomisk støtte. Vi retter
en spesiell takk til Porsanger kommune som hvert år støtter Helsesportsuka med både
økonomisk støtte, og ved at man lar ansatte i Lions få permisjon til å delta i arrangementet av
uka. Som man vil se av vedlagte rapport er det flere kommuner som har bidratt med betydelige
beløp. Slike støttebeløp viser at disse kommunene setter pris på- og ser verdien av vårt arbeide
med Helsesportsukene for funksjonshemmede. Et eksempel til etterfølgelse for de andre
kommunene.

Helsesportsuka i Porsanger vil i år 2012 bli arrangert for 36. året å rad. Arrangementet
finner sted på Skoganvarre Turist- og Campingsenter, og gjennomføres i tiden 23. mars til
30. mars.

Invitasjon er sendt til samtlige kommuner i Finnmark v/helse- og sosial, pleie- og omsorg,
kultur- og oppvekst og servicekontor. Vi har bedt disse etatene/kontorer om å spre invitasjonene
til personer og institusjoner i egen kommune. I tillegg annonserer vi i aviser i Finnmark og
media for øvrig.

I 2011 var det ca. 40 deltakere fra de fleste kommuner i Finnmark.

De fleste deltakere har funksjonshemninger som gjør at de er avhengig av å ha med seg ledsager.
Noen må også ha to eller flere ledsagere på grunn av større funksjonshemninger. Deltakeme
selv betaler en egenandel på kr. 1.800,-. Egenandelen går til delvis dekning for opphold og kost
for en hel uke. Vi forsøker å leve opp til at det ikke skal koste ekstra å ha en sterk
fimkSjonshemning. Derfor betaler ledsagerne bare kr. 700,- i egenandel, uansett hvor mange
ledsagere en enkelt deltaker må ha.

I vedlagte Rapport fra Helsesportsuka 2011 finnes regnskap for uka. Dette viser at vår
økonomiske andel ble ca. kr. 27.000.-. I tillegg til dette kommer det frivillige arbeidet som alle
Lionsmedlemmer gjør. Dette gjelder forarbeide, arbeide i selve uka og etterarbeide. Alle
medlemmene og mange av deres familier er med som hjelpere i hele uka. For å a det til må
disse personene bruke av sin ferie, ta avspasering eller fri fra jobb.

I rapporten finnes også budsjettet for Helsesportsuka 2012. Budsjettet er på kr. 390.000.- og
vår andel er beregnet til kr. 40.000.-. En svikt i inntektene vil bety at vår andel vil bli
tilsv

ions Club Porsanger 30 ar 1974 - 2004 Helsesportsuka 30 ar 1976 - 2006.
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Pengene til vår andel henter vi inn ved forskjellige tiltak i lokalmiljøet. Det er imidlertid
begrenset hvor mye vi kan skaffe ved slike aksjoner.

Med dette brev ber vi om økonomisk tilskudd fra den enkelte kommune til gjennomføring av
Helsesportsuka 2012. Til de kommuner som støttet oss i 2011 følger vedlagt et takkediplom.

Dersom det er noen kommuner som behandler søknaden nå, og som vil svare at de ikke har
penger igjen på årets budsjett, så håper vi de kommunene tar denne søknaden opp til behandling
når neste års budsjett er vedtatt. Det overlates til den enkelte kommune selv å bestemme
tilskuddets størrelse.

Eventuelt beløp kan sendes Lions Club Porsanger, Boks 101, 9711 Lakselv, bankkonto
nr. 7594.63.09958.

Lions Club Porsanger takker på forhånd for eventuell økonomisk støtte, og vi ønsker alle en
fortsatt riktig god dag- hver dag.

9700 Lakselv, desember 2011.

Med hilsen
LIONS CLUB PORSANGER

Myrmey
President

Lov/t, ti
teinarTveit Finn Mauno

økonomikomité økonornikomit

Vedlegg: - Rapport fra Helsesportsuka 20111 Porsanger.
- Takkediplom til aktuelle kommuner.
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv:

Arkivsaksnr: 2011/2782-2

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Solaas

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 12/2012 07.02.2012

Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av Varanger Arctic Kite 
Enduro 2012

Vedlegg
1 Søknad Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) 2012
2 CCF28112011_00000
3 CCF28112011_00001
4 CCF28112011_00002

Rådmannens forslag til vedtak
Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til VAKE på kr 5000. 
Det er ikke avsatt midler til formålet i budsjettet 2012.

Saksopplysninger

Varanger Arctic Kite Enduro (VAKE) er en langdistanse kiteregatta som arrangeres for fjerde 
gang i 2012. Regattaen går over fire dager med start i Berlevåg, tvers over Varangerhalvøya til 
Vardø. 

Arrangøren trekker frem at VAKE 2012 vil bli gjennomført 27. – 31.mars. Sjekkpunktet 
Stjernevann (Nástejávri) vil være bemannet fra tirsdag 27. til onsdag 28.mars. VAKE 2012 
oppfordrer Tana kommune til å invitere skoleungdom til å være tilskuere i kombinasjon med for 
eksempel aktivitetsdag ved Stjernevann. 
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VAKE 2012 ber at Tana kommune bidrar med støtte pålydende kr 5 000 til arrangementet. 

Vurdering
Policyen til Tana kommune har vært i utgangspunktet at laget/organisasjonen skal ha tilknytting 
til Tana eller at arrangementet skal foregå i Tana. Utover det har medlemmer eller deltakere 
hjemmehørende Tana blitt vektlagt. Ut fra den informasjonen vi sitter med i dag er det kun et av 
kriteriene som oppfyller kravet om det som har vært praksis i kommunen. I dette tilfellet at 
sjekkpunktet er plassert på Stjernevann (Nástejávri) på Kongsfjordfjellet som er lokalisert i Tana 
kommune. 
Det er ikke avsatt midler til denne type formål i årets budsjett. Søknaden avslås.

Jørn Aslaksen
Rådmann 
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Se vedlegg. 

Mvh

Eirik Larsen
Markedsføringsgruppa VAKE 2012

______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________

Page 1 of 1

29.11.2011file://\\ephorteweb\DokumentLager\Prod\2011\11\29\69663.HTML
Side 75



Side 76



Side 77



Side 78



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 033

Arkivsaksnr: 2012/6-5

Saksbehandler: Frode Gundersen

Saksfremlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato
Oppvekst- og kulturutvalget 13/2012 07.02.2012

Referatsaker/Orienteringer - OKU

Rådmannens forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

Saksopplysninger
Det kan i møtet bli gitt orienteringer. 

Vurdering
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RS 1/2012 Oppgradering av det kvenske språket fra nivå 2 til nivå 3 i

språkcharteret

RS 2/2012 Planprogram for rullering av kommunedelplanen for idrett, fysisk

aktivitet og kulturbygg 2013 - 2016 Tana

RS 3/2012 Hçring: Fag- og timefordeling for elever med opplæring i samisk og

finsk

RS 4/2012 Hçring: Nye retningslinjer for skoleskyss

RS 5/2012 Hçring i forbindelse med Struktur for læring - utredning om

videregående opplæring i Finnmark

RS 6/2012 Hçring - innfçring av valgfag og forskriftsfesting av tid til

elevrådsrelatert arbeid
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