
Utvalg: 

Motested: 
Dato: 
Tidspunkt: 

Deanu gielda - Tana kommune 

Oppvekst- og kulturutvalget 
Rådhussalen, Tana Rådhus 
31.01.2013 
10:00 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på c-post til 

Møteinnkalling 

ostmottak a tana. kOIlUllune.no. Vararepresentanter møter elter nænncre beskjed. 

OKU vil besøke barnehager ved Tana bru. 

Tana, 22.01.2013 

Solbjørg Ravna 
Leder 



Saksliste 

Utvalgs- Innhold Lukket Arkiv-
saksnr saksnr 

PS 1/2013 Godkjenning av innkalling 

PS 2/2013 Godkjenning av saksli ste 

PS 3/2013 Godkjenning av protokoll av 06.12.12 

PS 4/2013 Tilskudd - arrangementet samefolketsdag 20) 3 - 2013/97 
Sinna bygdelag 

PS 5/2013 Tiltaksmidler - Den kulturelle spaserstokken 2013/51 

PS 6/2013 Den kulturelle spaserstokken 2012 - Tilskudd 20 12/2223 

PS 7/2013 Søknad om støtte til Varangerløypa 2012/2946 

PS 8/2013 Søknad om økonomisk støtte til for 2012/2923 
funksjonshemmede 

PS 912013 Tilskuddsatser for private barnehager i Tana 2013 2013/245 

PS 10/2013 Kostnader ved gratis barnehageplass i Tana 2013/247 

PS 11 12013 Kjøredisper til skoler og barnehager 2013/246 

PS 12/2013 Referatsaker/Orienteringer 

RS 1/2013 Rapport ungdomsrådet høsten 2012 2013/53 

RS 2/2013 Miniseminar 2013/49 

RS 3/2013 Klage på adressetilde ling: Løvlia 5 2012/2901 

RS 4/2013 Klage veinavn - Påklager etter vedtak i oppvekst- og 2012/2901 
kulturutvalget 07.02.12 

RS 5/2013 OKU-rapport 2012 2010/ 1905 

RS 6/2013 Tilskudd - arrangement Samefolketsdag 2013 2012/2926 

RS7/2013 Navnsetting av gater og veier: Informasjonsbrosjyre 2012/847 
fra Språkrådet 2012 

RS 8/2013 Orienteringer til OKU 31.01.13 2013/252 

PS 1312013 Tiltaksplan tospråklighetssarbeid 2013 20 11 /2514 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 2013/97-2 

Saksbehandler: Marie Jclti 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak 
Oppvekst- og kulturutvalget 4/2013 

Tilskudd - arrangementet samefolketsdag 2013 - Sirma bygdelag 

Ref. søknad mottatt 9/1 -20 13 

Rådmannens forslag til vedtak 

Søknaden innvilges. Sirma bygdelag får kr 2.000,- til arrangementet. 
Budsjettpost 147000.6100.385 belastes. 

Saksopplysninger 

Møtedato 
31.01.2013 

Sirma bygdelag søker i brev mottatt 9/1 -1 3 om tilskudd til å arrangere Samefolkets dag. 
Sirpma Gilisearvi har det årlige arrangement i samarbeid med Utsjok Samesearvi, annethvert år 
i Utsjok og Sirma. Arets arrangement blir i Utsjok. Dagen feires med sumcmallåsat, under
holdning, tale og anncn bevertning. 

Vurdering 

Kommunen har den praksis at det gis til skudd til arrangement av samefolkets dag og 
nasjonaldagen. Arrangementet er i Utsjok i år, derfor gis del mindre tilskudd. 



Deanu gielda - Tana kommune 

Utvalg 
Oppvekst- og kulturutvalget 
Eldrerådet 

Tiltaksmidler - Den kulturelle spaserstokken 

Rådmannens forslag til vedtak 

OKU gjør følgende fordeling av tilskudd for våren 2013: 

Søker Søknad Tilsa!!." 
UNTAK Kor Ikke oppgin 
Deanu Girjerådjul Forfatterkvelder 10000 
Tana Bibliotek 
Musikk og maskin Vårkonsert 7000 
Werner Larsen En >icc 
Nina K Unge Sommerfuglfisk -

konsert 
Tana "Musikk og humor" t 2000 

I pensjonistforening inslitusjonskonscn 
Dag Broch og "Sangstund hjemme 1000Q 
Andreas Gundersen hos" 
Musikk Ol!, maskin AlIsan!!.kvelder 
Folkeakademiet Inst it us jonskonsert 16000 
Deatnu - Tana Kulturarrangement i 

bygdene 
A 1Is3ngkvcld 

Sum 5S 000 

Arkiv: 

Arkivsaksnr: 

243 

20 13/51-1 

Saksbehandler: Britt Hjordis Somby-Solaas 

Saksfremlegg 

Utvalgssak Møtedato 
5/20 13 31.0 1.2013 

30.01.201 3 



Saksopplysninger 

Kulturdepartementet har tildelt et til skudd på kr 75 000 til Tana kommune for gjennomføring av 
kulturtiltak for eldre. Midlene må brukes innen utgangen av 2013. 

Målet for Den kulturelle spaserstokken er å legge til rette for økt samarbeid mellom 
kultursektoren og o111sorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for 
eldre loka lt inncnfor mangfold av sjangrer og utlrykk. Midlene skal benyttes til profesjonell 
kunst- og kulturformidling av høy kvalitet, etter modell fra Den kulturell e skolesekken. 

Gjennom ti ldeli ngene skal eldre få et kulturt il bud som holder høy kulturfaglig 
kval itet. Midlene skal brukes til kulturtiltak som kommer de eldre direkte til gode. 
T ilskuddet skal derfor ikke brukes ti l investeringer/utstyr, administrasjon, planlegging e ller 
kompetanseutvikling. Det er viktig at arbeidet er godt forankret i komm unens planer for og 
organisering av innsatsen overfor eldre i kommunen. 

Midlene skal bcnyttes ti l utvikling av nye og/eller utv idelse av eksisterende ti lbud overfor eldre. 
Kulturaktiviteter er et viktig virkemiddel i det hcJseforebyggende og tri vselsskapende arbeidet. 
Målet er at alle eldre i kommunen skal ha mulighet til å delta i sosiale ak ti viteter og fritidstilbud. 

OKU har i møtet av 22.mai 2012 ønsket at kri teriene blir utviklet slik at omfanget av 
kulturuttrykksformer utvides til å gjelde andre områder enn bare musikk. Tiltak mot 
hjemmeboende e ldre skal prioriteres, slik at de også får aktiv del i ku lturlivet. Med andre ord at 
den kulturelle spaserstokken n ytter kulturen dit de eldre er "Spaserstokken kommer nær deg". 
Det skal også tas hensyn til innbyggernes språklige og kulturell e bakgrunn. 

Departementet forutsetter at det er fore tatt en helhetsvurdering av søknadene, der det særlig er 
lagt vekt på: 

- Profesjonal itet i kunstnerisk/kulturfaglig utøvelse og fomlidling 
- Utvikling ved samarbeid mellom kommuner og/eller aktører og fagmi ljøer 

innenfor kommunen, og hensik tsmessig organisering 
- Forankring ved lokal medfinansiering, i kommunale planer og/e ller 
organI saSJoner. 

Sokere 

Innen fristens ut løp, IS.januar, har vi fått inn følgende søknader: 

Søker Sjanger Søknad 
UNTAK Kor Konserter/allsan!?, Ikke oppgill 
Deanu Girjerådju/ Forrallerkvelder Kr 50 000 
Tana Bibliotek Data OR mobi l kurs 
Musikk Og maskin Vårkonsert Kr 8 500 
Werner Larsen Konsert Kr 2 500 
Nina KLi nge Konsert 19.rebruar) Kr 9 000 
Tana 1 mote med lokalhistorisk tema Kr I 500 
pensjonistrorening 8 pensjonisttreff Kr 8 000 

2 med lemsmøter 2012 Kr 2 000 

"Humor og musikk" konsert Kr 5 000 

3 institusjonskonsencr Kr 7 500 
Kr 24 500 

Dag Broch og 10 "hjemme hos" konsener Kr 20 000 
Andreas Gunderscn 
Musikk og maskin 5 Allsan.l!.kve lder på mcnighetshuset Kr 12 475 
Folkeakadcmiet Datak urs ror eldrc Kr40000 



Deatnu - Tana InstitusjonskonseTter 
Allsang med Jenny Jenssen i Jllars 201 3 

Samlet Kr 166975 
søknadssum 

UNTAK Kor 
Sjtmger: Allsang 
0111 tiltaket: 
Søknaden er mangelfull. 

Deanu Girjeradjurrana bibliotek 
Sja"ger: Forfatterkvelder 

Kurs ved bruken av dala og mobiltelefon eldre 
Om tiltaket: 
Girjerådju/Biblioteket vi l arrangere Icse- og forfatterkvelder, med hovedfokus på lokale 
forfattere. Tanken er at biblioteket skal legge til rette en arena hvor lokale forfattere kan gjøre 
seg kjent og presentere sitt produkt. I tillegg ønsker de å engasjere forfattere fra Finnmark. 

Girjerådju/Biblioteket ønsker at eldre skal lære seg å bruke ny teknologi slik at tilgjengelighet 
øker for målgruppen, for eksempel bruken av lesebrett, apper, webber etc. Denne del av 
søknaden faller utenfor kriteriene som departementet har fastsatt. 

Musikk og maskin 
Sja"ger: Musikk og allsang 
O", tiltaket: 
Gisle Pettersen har søkt om fl arrangere en vårkonsert med Astrid Kjølås, Mia Ballovara, Stamen 
Stanchev og Gisle Pettcrsen. 

Werner Larsen 
Sjtmger: Country/vise/rock 
0111 tiltaket: 
Werner Larsen har hatt konserter i forbindelse med dCIl kulturelle spaserstokken i Finnmark, Troms og 
Nordland. 

Han har utgitt to ed'er "Minna og spor" og "Alei na på ei naken jord" med egne låter. Han kommer 
opprinnelig fra Troms og bor nå i Bugøynes. 
For mer informasj on om arti sten: 
hup:/lwww.\\crnerlarsen.com 

Nina K Unge 
Sjtmger: Blues, jazz 
O",lilttlkel: 
Sommerfuglfisk skal på en 2 ukers turne i Finnmark i uke 7 og 8. De oppgir datoen for Tana 19. februar. 

Sommerfuglfisk fremfører Nina 's sjangersprengende sanger med bøttevis av groove, 
improvisatorisk frihet, og energisk spilleglede. Musikerne har bl a bakgrunn fra Jazzlinjen ved 
NTNU, og musikken er innuert av afrikanske- og latin-amerikanske rytmer, blues, jazz, 
folkemusikk , indisk, bluegrass mm. Tekstene cr inspirert av den persiske dikteren Rumi sitt 



tidløse budskap om fred og kjærlighet. Sommerfuglfisk har holdt konserter på en rekke arenaer 
og festivaler de siste årene, samt skolekonserter bla. gjennom DKS. De lanserer sin debutplate 
ved Bergland Productions nyåret 2013. 

For mer informasjon: 
www.solllmerfugifisk.no. 

Tana pensjonistforening 
Sjanger: humor og musikk 
Om tiltaket: 
Tana Pensjonistforening har søkt om støtte til l konsert «Humor og musikb) og 
3 institusjonskonserter. 

Når det gjelder møtevirksomhet så faller dette utenfor kriteriene som departementet har satt. 

Andreas Gundersen og Dag Broch 
Sjanger: Sangstund luemme hos .. 
Om tiltllket: 
Andreas Gundersen og Dag Broch kommer hjem til folk og holder en halvtimes konsert for 
husets folk og gjestene. 

Duoen prøvde ut konseptet før jul da de var på hjemmebesøk hos Klara Seim og sang 
julesanger. Dette ga gode erfaringer for duoen. De ønsker å gjøre 10 konserter. De utlyser 
turneen i eldrefora slik at eldre kan bestille hjemmebesøk. Blir det flere enn 10 foretar de en 
loddtrekning. 

Folkeakademiet Deatnu - Tana 
Sjanger: Ulike 
Om tiltaket: 
Folkeakademiet Deatnu-Tana hadde 15 aktiviteter i 2012. Av disse var 10 konserter på 
institusjonene og i bygdene med midler fra bl a den kulturelle spaserstokken. Vi gjennomførte 
bl a en godt besøkt kammermusikkfestival med fire konserter i samarbeid med Scene 
Finnmark og lokale musikere. Kammermusikkfestivalen er noe vi ønsker å gjennomføre også 
i 2013. 

Folkeakademiet har satt som mål at minst 20 % av det samlede kulturtilbudet i hvert distrikt skal 
være rellet mot eldre og beboere på institusjon. Folkeakademiet Hålogaland arrangerer 
kulturturneer, der vi er lokale arrangører. Programmet for våren 20 13 cr ikke helt spikret. Vi 
vet at vi får Jenny Jenssen med en allsangskonsert i mars. 

Folkeakademiet Deatnu-Tana ønsker å gi et godt kulturelt tilbud til de eldre, der de bor. Det 
vil de tilby gjennom å arrangere bl a datakurs for eldre, institusjonskonserter og 
kulturarrangementer på dag- og kveldstid i bygdene. 

Vurdering 



Rådmannen vurderer søknadene fra de lokale arrangører om de er i samsvar med retningslinjene 
gitt av departementet til til skuddet ordningen "den kulturelle spaserstokken". 

Til skuddet fra departementet er kr 75 000 og søknadsmengden er på kr 166975. 
12012 ble det gjennomført to søknadsrunder som vi tror har en positiv effekt på aktiviteten. 
Det foretas en fordeling med kr 55 000 som er gjeldende for vår/sommer 201 3 og resterende 
midler utlyses på høsten med søknadsfri stl . september. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 20 12/2223-14 

Saksbehandler: Marie Jelti 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvckst- og kulturutvalget 6/20 13 31.01.2013 

Den kulturelle spaserstokken 2012 - Tilskudd 

Det vises til søknad dat. 23.11.2012. 

Rådmannens forslag til vedtak 

Søknaden innvilges med kr 4.000,- og belastes budsjettkonto 147000.6100.385.637. Ti lskuddet 
utbetales til Untak's bankkonto. 
Det skal leveres rapport med regnskap for bruk av midlene. Rapporten med regnskapet legges 
som ved legg til rapporteringen som sendes kulturdepartementet. 

Saksopplysninger 

Untak skriver i sin søknad at tilskuddet skal brukes til arrangement av konserter på Tana 
helsesenter og omsorgsboligene den 3. desember 20 12, og konserten som avholdes I . søndag i 
advent på menighetshuset ved Tana bru. 
Videre opplyser de at de i årenes løp har hatt mange konserter på forskjellige institusjoner i 
Tana kommune. 

Vurdering 

Ti lskuddet skal gå på 2012. Det ble en rest igjen på kr 4.000,~ da en arrangør ikke kunne 
gjennomføre opplegget siu. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 

Arkivsaksnr: 20 12/2946-2 

Saksbe ha ndle r: Britt J.ljordis Somby-Solaas 

Saksfremlegg 

Utva lg Utvalgssak Møtedato 
Oppvckst- og kulturutvalget 7/2013 

Søknad om støtte til Varangerløypa 

Rådmannens forslag til vedtak 

Oppvckst- og kulturutvalget bevilger kr 7000 til drin av Tana Varangerløypa. 
Tilsagnet belastes postcn for de kommunale kulturfondsmidler. 

Saksopplysninger 

Tana Varanger ski lag søker om kr 7 000 for drift av Tana Varangerløypa. 
Tilsvarende beløp søkes også fra kommunene Nesseby og Vadsø. 

31.01.2013 

I følge skilaget har Tana Varangerløypa årlig rundt 5000 registreringer. Dette er et populært 
turområde for mange og løypa brukes mye. 

For at løypa skal holdes i drift så krever det stor dugnadsinnsats i tillegg den offent lige støtten 
for at tilbudet skal være tilgjengelig for befolkningen i regionen. 

Vurdering 

Dette er et viktig folkehelsetiltak i regionen. 
Rådmannen er positiv til tiltaket og anbefaler midJer bevilget av kulturfondet. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 223 

Arkivsaksnr: 20 12/2923-2 

Saksbehandler: Britt Hjørdis Somby-Sola as 

Saksfremlegg 

Utvalg Utva!gssak Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 8/2013 

Søknad om økonomisk støtte til for funksjonshemmede 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune avslår søknad om økonomisk støtte til Lions Club Porsanger. 
Det er ikke avsatt mid ler ti l fonnålet i budsjett 2013. 

Saksopplysninger 

31.01.2013 

Lions Club Porsanger søker om økonomisk støtte til hclsesportsuka i Porsanger. Arrangementet 
er på Skoganvarre Turist- og Campingscnter, og gjennomføres i tiden 15. mars til 22. mars. 
Helsesportsuka i Porsanger i 2013 arrangeres for 37. året på rad. 

Invitasjonen til arrangementet er sendt til samt lige kommuner i Finnmark. Det er deltakelse fra 
samtlige kOlllmer i Finnmark. 

Vurdering 

Tiltaket med helsesportsuke er et positivt og viktig tiltak for personer med spesielle behov. 
Tana kommune har ikke avsatt midler til romlålel. Søknaden avslås. 



l lon 1..Iuh Par •• nger .. 

Kommunene i Finnmark. 

TILTAK FOR FUNKSJONSltEMMEDE - ØKONOMISK BISTAND TIL 
HELSESPORTSUKA 2013 I PORSANGER. 

først vil vi rette en stor takk til de kommunene som i år 2012 ga oss økonomisk støtte. Vi rener 
cn spesicll 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 har kommunene samlet bidratt med kr. 25.000. - hvorav 
kr. 10.000.- kommer fra Porsanger. Vi sener Slor pris på støtten, men det er altså kun 4 
kommuner utover Porsanger som slotter ti ltaket. selv om vi som arrangør gi r tilbudet om 
deltagelse til funksjonshemmede fra al le fylkets kommuner. Vi håper derfor enda flere vil velge 
å støtte tiltaket i 20 13! 

Helsesportsuka i I)orsanger vil i 201 3 bli arrangert for 37. 'ret pA rad. Arrangementet 
finner sted på Skoganvarre Vi llmark. og gjennomføres i tiden 15. mars til 22. mars. 

Invi tasjon er sendt til samtlige kommuner i Finnmark vlhelse- og sosial . pleie- og omsorg. 
kultur- og oppvekst og servicekontor. Vi har bedt disse clatene/kontorer om å spre invitasjonene 
til personer og institusjoner i egen komm une. I tillegg annonserer vi i aviser i Finrunark og 
media for øvrig. 

I 2012 var det ca. 40 deltakere fra de fleste kommuner i Finnmark. 

De fl este deltakere har funksjonshemninger som gjør at de er avhengig av å ha med seg ledsager. 
Noen må også ha to e ller flere ledsagere på grunn av større funksjonshemninger. Deltakerne 
se lv betaJer en egenandel på kr. 1.800,-. Egenandelen går til delvis dekning for opphold og kost 
for en hel uke. Ledsagerne må betale kr. 700.- pr. stk. 

I vedlagte RapfXJn fra Helsesportsuka 2012 finnes regnskap for uka. Dette viscr at vår 
økonomiske andel ble ca. kr. 80.000.-. Il illegg lil dette kommer det fri villige arbeidet som alle 
Lionsmcdlemmer 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 få det til må 
disse personene bruke av sin ferie:, ta avspasering eller fri fra jobb. 

J rapporten finnes også hudsjenet for Helscsponsuka 20 13. Budsjettet cr på kr. 435.000.- og 
vår andel er beregnet til kr. 40.000.-. En svikt i inntektene vil bety at vår andel vi l bli 
tilsvarende størrt!' . 

Pengene til vår andel henter vi inn ved forskjel lige ti ltak i lokalmiljøet Det er imidlenid 
begrenset hvor mye vi kan skatTe ved slike ruj oner. 



Med dette brev ber vi om økonomisk tilskudd fra den enkelte kommune til gjennomføring av 
Helscsportsuka 20\3. Til de kommuner som støttet oss i 2012 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 2012. 

Vedlegg: 

Med © hilsen 

LIONS ~ ~ANGER 

~inarsen 

$' , Stein~ 

Ukes~.ef 

( . tiD 
F' n a o 

økonomikomire økonomikomite 

. Rapport fra Helsesportsuka 201 1 i Porsanger. 

. Takkediplom til aktuelle kommuner, 



• 

• 

Lions International 
president 
Wing-Kun Tam 

r. lions Club Arrangø · . Porsanger 



RAPPORT FRA HELSESPORTSUKA 
2012 

Den 36 . Helsesportsuka ble arrangert i tid srommet 

23 .mars til 30 .mars 2012. Det er Lions Club Porsanger som 

står som arrang ør med støtte og hjelp fra Lions Distrikt 104 

A og 1048, og medhjelpere fra store deler av Finnmark . Som 

tidligere år var det elever fra ambulansefag , samt medialinja 

og elever fra barne ~ og ungdomsarbeiderlinja ved Lakselv 

videregående skole . Det kommer ogs å henvendelser fra annen 

ungdom i Finnmark om å få være medhjelpere under Helse

sportsuka . Lions Club Porsanger er meget glad for dette , og 

vurderer hvert år behov for deres hjelp , og satser alltid på ungdom 

som på sikt kan være potensielle medlemmer for var organisasjon . Det 

er medlemmer fra Lions Club Porsanger som står for både bevertning og kon

tinuerlig vakthold gjennom Helsesportsuka, og har hovedansvar for at arrange

mentet kommer j havn . Programmet for årets Helsesportsuka bar preg av at det 

var en spes iell uke hvor den internasjonale presidenten for lions i hele verden 

ville besøke oss og se på våre aktiviteter. Det var en gest til vår klubb for den 

innsats våre medlemmer sammen med frivillige medhjelpere gjør for sine med

mennesker. Helsesportsuka samlet 37 deltakere med 35 ledsagere vesentl ig fra 

Finnmark . Deltakerne er inndelt i 4 grupper ut fra funksjonsni vå og følger sine 

grupper ut på tu r alle dager med unntak aven felles turdag midt under Helse

sportsuka . Det var en tradisjonell åpning med hilsen fra Porsang er kommune 

ved ordfører. og Lions Club Porsanger avsluttet med Porsangervalsen . Det 

var Bli-kjent-treff ute ved Offerholmen med friluftsandakt og masse sangglede . 

lakse lv Spellemannslag var med og vartet opp med dan semusikk ftere kvelder, 

og selvsagt var lakselv Blandakor og fremførte vakker sang. Aslak Janiz med 

band spilte opp til dans og laget igjen et yrende liv for alle og denne kvelden 

var som ~ Fyrverke r i ". I år var den tradisjonelle svømmedagen gjort om til en ki 

nodag. Ette r kinoen inviterte HV17 til middag . Det var flott å kunne bruke Ikkas 

med sine anlegg for felles turdag for alle grupper. Finnmark Travlag var med 

oss på fell esd agen og lar våre deltakere oppleve hest og sledeturer. Aresalgs 

kveldene frembringer høy stemning med masse glede og latter og det yrer litt i 

alle g rupper om hvilken gruppe som får f lest gevinster. Og ellers mye god mat , 

mye utel iv, g lede og vennskap . 

Og delle var lill av det som hendte und er den 36 . Helsesportsuka og det skal 

rapporten v ise lesern e gjennom bilder og enkel tekst. 

Gode venner som hjelper andre 



RAPPORT FRA HELSESPORTSUKA 
2012 

Lions Club Porsanger 
Stifte l 22. mars 1974. Idt'nt. Nr. 3910-028193 

Bankkto. 7594.63.09958, Boks 101 ,9711 Lakselv 

Presidentens hilsen til Helsesportsuka 2012 

Enda en fJOnD R(Jn /C8 som prcsldem I LIOIIS Cluh Porsanf/CT. 

unske alle hJerfcifS ,dkommen ," Skosanrarrc Of/ Jen 36. 

I lelscf/xmsukc 

0S50 I ar, som a/le ganat' lid/igne 1,.1 ri pron' tJ {I.l ol Cl 

orranaemcm som fklliCrIor allc JelraRcrc,l)cl er I cl/kke sa 

Icet flI/C R(lnser. men meJ 9()(/r humor Of} "sta pal ilJe " hoper 

II a komme, m<11 OjIta Jenne 8"n,qcn. Det [orl/ener Je/ru 

kerc. /t.·Jsf.1Hcrc 08 I.wJrc meJh,dpcrc, wmr k/uhhcm me-J

lemmer rom /c'8.qer neJ ct enormt arne,JIor tJ fa ul denne 

Ildsc~portSllkl.l . 1:11 stor HKK ,,/ <1l/c som sponser oss. Uten 

Jennr 51DltCn Iwdde li I c/,kke klart Of} 811'1I11011l{orc Jl'tlt' 

arranacmcnlc( . 

RammcnJor Ofres J1che"p0rlsukc 1'11 \I Or I5t.'/t "ue \om tull,scre .. lIesl mulla Ille, r,.,dr/u{t , 
lurer pa .\/u,ao pa /x',na on flirer meJ snascoler Of} en lur meJ hC(1 Of} ~/I!Je . 

lur manfF er IwnrkJc Jet {mCHl! meJ lika on ~ Itl l! rundt Il!/rhall'l onIaleIelleukapcl OS I ,se jJf 

" hlJt OJ5 om Jll cranJn'.On Ikke mmSI Skdl.i hJ9lJC all Ifltll' IIICJ leker, SI1118 on ddnl . {)cl ~om 

cr /111 rpcnelt Jenne Ukd er jJf " får ncsok a l Jen Jmernl1ltontl/e 1,0m Pus,Jemen, mm heter 

II ,nll Kun lam on kommer fm J lona Kon9' Deltc t' r e1l (l nr ære mm hI,t I/{f nu alle \Om er (kl 

IlclSi'Jportsuka. Je 1 JOlJCnc han slwl. ære sammen mcJ O.H . 

I" r/urt ; 111 ou allc 111 lare pa III er aIlJre OS II(L' tll Il h"l r OH, \/,k Ilt 1/ Illle kilO fCHC hJcm meJ 

~"e aoJe minner. 

TrYB"c M)'rrncl 

PreslJent I 110m Cluh P{)ffdM,qCf 

Gode venner som hjelper andre 
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2012 

Formalet med Helsesportsuha er a aktivisere og Involvere dellakerne 
slik at de kan la 

• Bh Iqent med hverandre 

• Ha del hyggelig s,amrT en 

• Klenne qteden ved a være med et fellesskap 

• GJOff~ f1(.Ie for ~vpran"'re 

• Ipple .... e gleden m d a \lære ute 

• lp pl vC 9 edpfl ved a Ol Jke t;eQ selv 

F uv noe nyll m t~ dr ,litt 

.. F rov a torro Ilt mer' I hvel dag 

.. Mestre aktiViteter som deltageren kan bruke 
I SIt! hJemmem " 

Motto for uka 
,Smil alltid når utford . 

nngene kommer. 

J\LT/ 

Gode venner smiler alltid/ 

Gode venner som hjelper andre 
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Tradisjonell åpning av 
Helsesportsuka ... 

Sosialsjef Gunvald Nilsen 
orienterer om tlpning av 

Helsesportuka. 

President Trygve Myrmel 
ønsker velkommen til den 36. 
Helsesporluka. 

Ukesjef Evy Einarsen 
hilser til alle og ser fram 

til til en flott vinteruke 
sammen. 

Orfører Knut Roger Hans
sen erklærer uka for apnet og 
ønsker ti/lykke med 8"ange
mentel for 2012. 

Lions Club Porsanger synger Porsangervalsen 

Gode venner som hjelper andre 
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STABI GRUPPER OG MEDHJELPERE FOR HELSESPORTSUKA 

Lions Stab/HSU-kommlt6 2012 
Evv Einarsen Ukesief 
Alf-Aksel Pedersen Ass.ukesief 
Finn MauRo Sekretær/økonomi 
Steinar Tveit Økonomi 
Trvave Mvnnel Leirsief 
Christoffer Morkemo leirassistent 
Gunvald Nilsen Sosialsief 
Judith Nerland Sosialassistent 
Eva Liland Kiøkkensief 
Olaf Linaås Ass.kiøkkensief 
Ole Solbakk LøvDesief 
Heidi Johannesen GruDDe leder aruODe l 
Hans Martin TUrdahl GruDDe assistent 
Turid Thomassen GruDDeleder arUDDe 2 
Sidsel Næss Gruooe assistent 
Ronia Thomassen Gruooeleder aruooe 3 
Einar Nerland GrUDDe assistent 
Svnøve Nuth Pedersen GruDDeleder aruo .. 4 
Raanar Thomassen GrunDe assistent 

øvriOe lions medlemmer 
Terie Olsen Gruo .. l 
Linda Stene GrUDDe 2 
Daniel Rasmussen Gruo .. 2 
Trude Nuth Pedersen GrUDDe 3 
Marit Nilsen GruDoe3 

~ 

Siane Garfiell Gruo~3 
Grethe Thomassen GrUDDe 3 
HUQO Straumsnes GrUDDe 3 
Maane Grotte GruD .. 4 
Kari Strand Grup~ 
Rolf Johansen GrUDDe 4 
Asbiørn Andersen GruD .. 4 
Alf-Erik Johansen Grupoe4 
Inaer Masiernes Kiøkken 

-- -

Ranveio Olsen Kiokken 
Arnulf Josefsen Kveldsaktiviteter 
9 Markko Sillanlus Freelancer 
MedhlolDere 2012 
Martto Paltto Kiokkenmedhjelper 
Sidsel GroHe KiokkenmedhielDer 
Allan Johansen Kiokkenmedhieloer 

Gode venner som hjelper andre 



I 

STABEN 

Lions John Skaaden Medhjelper 
Tore Dinesen Medhj.lper 
Lions Eilif Persen Ledsag.r 
Bjørg Berg Medhjelper 
Torly Heilmann Medhjelper 
Tori Heitmann Med~lper 
Liv Berg Medhjelper 
Jan Næss Medhjelper 
Randi S Hansen Medhjelper 
Ken McKinney Medhjelper 
Teresa Mikkola Medhjelper 
Karianne Isaksen Medhjelper 
Synne Linnea Horn Midimedhjelper 
louise Nuth Pedersen Midimedhjelper 
Torhild P.tt .... n Midim.dh'elper 
TIrll H.I.n Thomass.n Minimedhj.per 
Stine Hansen Minimedhj.per 
Amalie Johansen Minlmedhjeper 
John Martin Andersen Mlnlmedhjeper 
Simen Pettersen Minimedhjeper 
Ellinor Englund Lakselv videregående skole 
Heidi Stenbro Hanssen lakselv videregående skole 
Elever fra ambulansefag 
Medialinja og Bua 

Medv,rI<ende 2012 
Kurt ROQ.r Pedersen Finnmarl< TravlaQ 
Osvald Guttorm Finnmark Travlaa 
Lakselv Spel.mannslag 
Lakselv blandakor 
Aslak J, Ole G EnerQY Band 
HV 17 

Gode venner som hjelper andre 
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GRUPPE 1 som er (Grønn) -SKIGRUPPA med gruppeleder HeIdI Johane .. en 

Deltaker Kommune Ledsager 

Ina C('('ilie Mlirtinsen toppa Cathrine Ba-liken 

Strin Ro~('r Jensen Loppa 

Tol'" :\Ifred Aslaksen Karasjok 

Laila Jl'nssl'n Ll'b('sh~' R ... idun G Strand 

Ingdd PenelI Alla Else Marie frosimo 

Espen Johannessen Alla 

Per I<I:risthm Isaksen :\'ol'"dkapp 

Martin Staff Bakken Oslo Lars Wiik 
Dllnh.'1 Zappa IIreka 8rondbel"g 

Cecilie Ka..-lSl'n ~' ordkapp 

Kltlhrinl' Andrussen Alta Annt'-Usc Fu~dli 

Gode venner som hjelper andre 

I 



RAPPORT FRA HELSESPORTSUKA 
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Deltaker I Kommune LcdSi er 
Alf Torstein Olsen Lt'besb~' Synnøn' l\~' l-tår-d 

Cunnar Olsen 
f<int' Amali .. ' KjeIsIrup i\1åsu~' Muna J B l(j",lstl'"up 

Marit lu\"isl' Sant Masi Maril Ufsi Eira 

Rolf Josdu'n 1\ordkapp Ann F:lis(' Kristiansen 

Randi l\ikodl'muss<,o Porsangcr (;olio Morkt'mo 

Ann Elin Sirumnu" Ilamml'rf .. 'sl Lh- 1\hrit 8akhby I Camilla I ,on'nlsen 

Arild Gamsl Loppa 

(a,'n Marius Hansen i\'ordkapp 
. -

Pl'r Michael Utsi Anti Karasjok Ingl'r Jakohsf.'o 

Gode venner som hjelper andre 
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GRUPPE 3 som er (Blå) -GAGRUPPA med gruppeleder Ronja Thomassen 

Deltaker Kommune Ledsager 
Haavard lister Båtsfjord Harald Lister 
Peder Bentse" Alta Bendik OanUoff 
Susanne Ulriksen Nordkapp Kurt Ulriehe" 
Lisbeth Pettersen Nordkapp 
Lisbeth Søderholm Nordkapp Elisabeth Nilsen 

Tor-Inae Adollsen 
Benjamin Samuelsen Lebesby Karin Aasolfsen 

Ole Reidar Mortensen 
Christer Hansen Porsanger 
Torvald Pedersen Alta l inn-\lari Borissl.'n 

"ena- \ lari Johnsen 

Johan Borgar Samuelsen Porsanger Vanja Johansen 

Gode venner som hjelper andre 
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GRUPPE 4 (RØD) som er KJØREGRUPPE med gruppeleder Synnøve Nuth Peder. en 

Della"er Kommune l edsager 
Hedloy Pusen Lebesby Lions Eilir A Pl'l'"Sl'n 

Gøran Johansen Loppa Sh' fjclllunrrone Kroyscrlh 
l\'ar Martinsen 

Johan Hcndkscn Kndsund Berit Sant 
'lad- Ann I.arsrn 

Kjetil Sarilla Sjursen Has\'ik Tim)' G Gcdlcgue 
Aslak Saltficlh'ik 

Roar Suhr Alla Uclent' Andreassen 
Ra m Bahadur Bahiia 

Mais Skotnes Karasjok 

Ro,- lun Aslaksen Karasjok 
Carl Oskar- Vani Porsanger Espen Hoyhakken 

Gode venner som hjelper andre 



Lions etiske norm 

• A vise at jeg tror p'å verdien av min .'3emingved å .Yte mitt beste 
så jeg får:iener alminnelig tillit. 

• A søke å ~øre mitt arbeide fremgangsrikt og ta imot den 
belønning som rettelig tilkommer meg - men ikke urettmessige 
ta imot fordeler eller goder som ville bet,Y tap av selvrespekt. 

• A unntØ å skatte meg fremgang på andres bekostning. 

• A være redelig mot min neste og ærlIg mot meg selv. 

• A la tvilen komme den annen part til gode hvis det skulle være 
usikkerhet om holdbarheten av mine standpunkter eller mine 
handlinger. 

• A betrakte vennskap som et mål og ikke som et middel. Sant 
vennskap, skapes ikke av tjenester og krever ingen gien.Ytelser, 
men innebærer at genesfer blir tatt imot i den ånd de er gitt. 

• A huske mine samfunnsplikter og være I~al i ord og~eming 
mot mItt land og folk. 

• A gi hva jeg kan av min tid, min arbe.dskratt og mine midler til 
samfunnets beste. 

• A vise medfølelse med dem som lider, og støtte de svake og 
hjelpe dem som trenger det. 

• A være varsom med min kritikk og9,lvmild med min ros, å ar
beide for å b'ygge opp, ikke rive ned. 







Gode venner som hjelper andre 



Hest og sledeturer 
på Ikkas er gøy. 

Aresalgskveldene skaper spent forventning. mye latter og masse glede. 





LIONS CLUB PORSANGER 

REGNSKAP FOR HELSESPORTSUKA 
2012 

INNTEKTER: 2011 2011 

DEITAKEI(AVlj't-T 77500,00 (Jll.l'JOO,OJ 
HIDR. ANDHr. 1./(INS( ' [ . ."'b.H50J)() 70.1 ISO ,(lO 
ANDRE HII1KA<iSYTERE I t.-U~-«I.I)(I 13-1..42." .00 
BIDRA(; fRA KOMMIIN ... R 2:H.lOI.l.(M.1 -JO .000 ,00 
FINNMARK FYI.Kf_\K{)MMI INE H1.000 .00 111.000.00 
SOSIAI .- OG HEl n\Em-.)'. 25 .UOO ,UO 2.'i,(00 ,OU 
SPAREHANK I NOIW ·N(IRCiES(iAVEHIND JOJK)(IjM) 2.'UOO.00 
ERIK (iRIMS(jMWS FOND (UIO 50 ,noo .uo 
LIONS ('!.I lB l'ORSANliER XO.210.llX 27.22f'1.72 

UTGIFTER: 

INNKVARTER INC i { H IRI'IJ-]NINCj !H-L/17M57 
AKTIV ITEI"l-.R 127.117.15 
MATERIEI.l . 18.8:iiU5 
I.t-:lEAV 1.0KAI.t-.R 11 .\.-I98 .nn 
A l 1M INISTRASJONSI rrl il t-TER 2tl.161 .~ 

REISt-] JTGIt-TFR 2.1J6K ,OII 
TRYKKEKll rnill·n '.R RA I'I '(HH 26J,()1JIII 
ANN()NSFR 18567511 
(iAVI"J~ (Xi HI..()MST!". W: ..\ .. UKJlJ 
I-OW:SIKW:INO I 22X .. OO 
I-INANSK(ISTNAIII-.W: 0,,\)(1 

ANI)JU~ Kl IS rNAIU ". W: 5.X9-' .. O(l 

SUM 469..400,68 469..400,68 448.301.72 

1 ~1.. ",," II.I.lcn .lO. juni 2UI! 

., Gode venner som hjelper andre 

, 

222J5 1211 
IIKn9JlI 
6l.(~ .. \7 

o,on 
'I'I. I :B55 
1.2nOJKI 

2J .27'J.nO 
-,.cm50 

0 .. 011 
.I:;:;,.I)() 
2XXJM) 

U .. tM) 

448-101.72 



LIONS CLUB PORSANGER 

BUDSJETT HELSESPORTSUKA 
2013 

hJrplci nins 

AlEn ' Itl~r 

Makril'I' 
l .eic Q\' I,nkalcr 

Admulgifler 
RCl!!oCutgl ncr 

Il) ")(enul, . Kapport 
Annonser 

fi nverlblomslcr 

Ddtllgel':l\i1 lft 

l:iidruZ andre I jons \lub 
Aoort Oidrags)lcr\' 

!-rn Kommuner 

Finnmarlt. F) lleltlvmmullc 
S 'Jalcbanl.en Nord-Norge 

~lIlldcp3nemenlel 

I.lrm~ ('tun Porsanger 

Sum 

UTGIFTER 

115-01.k) .-

110.000. 

20.000.-
12(1,(0) ,-

20.000.-
20.nOn ,-

2.li .CX'IO . 
·1.000,-
1.000,-

43S.000,-

I ;(ln ~ f'luh Porsanger 
0la m, 'mi IW l1Iil l'C Il 

Finn Maullobl 

INNTEKTER 

RO.OOO.-
70.000,-

1.15.000,-
4O.0CKl.-
10.000,-
30.0tlfl ,-

30.()()() .-
4(W O() ,-

43S.000.-

Gode venner som hjelper andre 
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Sola skillncr pd oss. Glede. 

FIolte dam~r . 

t 





L ions Cluhs internasjonalt: president Wing-Kun Tam bcsoklc Helse
sportsuka . Det va r en slor ære for vår klubb og hele ,rårt distrikt 1000A 

al han valgte <1 komme l il oss for å se og oppl'!\'\! Helsesportsuka med vin
Icmklivi lclcr. I si lt folge hadde han med seg leder fo r Ijons i Norge Hiklc 
Strnumshcim. PID Jm) Hollet og leder for I jons i Nord Norge Per Rye ng. 

En stor takk ti l den: all e som vi nå vct cr flotte amb.lssadorcr o~ por
tåpnere for Hcl scsponsukn i Skogan\'.m c. 

Pil ('onvt= lltiun i Busan i juni 2012 for Lions i hele verden beskre" 
IP Tam at hcsokct under Hcl sl.!sponsuka V::Jr del nollcstc ug største han 
hadde opplevd Ullder si tt r som verdenspresident for lions . Han var 

Gode venner som hjelper andre 

imponert over de akti viteter 
som all e fi li:k. oppleve ute 
sel v om det snoode lill og 
temperaturen var lied i mi
nusgrader. [Xn omsorg og 
dd samspi ll alle får væ re 
en dl'! av. ncslCkjærli ghct 
og medmenneskelighet som 
alle gir til hverandre linder 
Hclscspol1suk.a gleder og 
v~mnc r v;'in: hjerter. 



Q) 
I an l lllill1lH.'1l 

f Aker lf ~. PDLRRIS 

IeA 

;it mesta 
,. ' .. " 

I "' I~N~ 
Lakselv & Karasjok 

••••• 
AVINOR 

laksel~ 

Cubus 

~ 
Spis Kuraas 

1==r -
\i1~1' 

(};In 

LAKSELV MOTOR AS 
SALG / SE RVICE ' B IL ' SN ESCOOf ER • M C • BÅT 

Topp til Tå 
-

HUO· 00 'O'''UIICUH'IC" 

/-1:.RA.::.S~~"15. () STATOI L 
~----------------4---~~-

PCLRRIS· 

RIK 
0.0;"-

allt.d I .lslede pl 71 nord' LUOSTE10K 
Ku,rUAC; 

Finnmarkse iendommen 
Finnmårkkuopmodat 

øsllyngen Alla 

+ 
Båtsfjord Røde Kors 
HasVIk Rode Kors 

Russenes Røde Kors 

Gode venner som hjelper andre 

lakselv Bakeri 
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Rrei"ikIHlln Sanitf"fSfurt'ninK 

Vadsø Sanilt'tsfurt'ninK 

Palmak Sanitetsfurrnins: 

l.angljordhotn Sanitetsfurt'ning 

I\.\·alfjord Sanilt'tsfort'ning 

Kautokeino Sanitt'lsfort'ninlil 

K,'alsund SlinilrLs(ort'n ing 

• FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
F1NNMARXKU fYLKKAGIELDA 

Forsvaret 
Vest·Finnmark 
HeilMV\"'l'nadislri ltt 17 

C APOTEKl 
lakselv 

W· . . . . 

Midt Finnmark Tru\'lag 

Kurt Roger Pedt'rst'D 
Osuld Gullorm 

PIHS ~i.M-!:~ 

Ifas\'ik kornmu"" 

\ 'ad. ... kommune 

'-innmllri: Rq;imt'nl 

SPAR 
lakselv 

IInUa J ohansen. 
Lakselv 

l\1øgnus Be~. 
Laksd\ 

9100 Lakselv 

Hammerft'S1 kommune 

Porsangt'F kommunt' 

omelol1 P(}r{~ 
...... -

Lakselv 

Nonl.Nur'Rt' f'ondet 

NordklIPP kommune 

K \'alsund kommunt' 

Lakselv 

Hugo I(\'a ls\ik . 
t'amtm:rft'st 

Bjørna r Stt'frl·nseu. 
l .ilk~d \ 

SolJtunn Wageli. 
I.ak seh 

Odd"ar S\'t'ndsen. 
t-orsol 

'Tusell toIiJi... ti{ ofTe SOlli stotter OSS IIIen mrer og tJellester sfi!i...o t Liolls ( (u6 
<Porsallger fig Il ar etter ar arrallgere J{ef"sesport SI/ fig . 

Gode venner som hjelper andre 
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En spennende uke la fornn oss med blanke ole ark. og 

med spennende &jcster fra det store utland . Og med 

endringer i \ rt Ir.l.disjonellc o pplegg p.t S ~ogan\arrc . 

H\ordan ville den bli mL-d de nyejuslcri ngcnc "i hadde 

lenkl å gjøre . Del bruke Skogao \'am 8)gdelags lokaler 

til hddsakth'iteter? En stor utfordring for alle i Lions Club 
Ponangcr og de frh'illige som alhid er der og hjelper oss «J 
dm uka \ cl i hal'o» , 

Det \ iSle seg allerede ~n første helden al \ i m Ue snu . 

og komme oss til \' re godt gamle .Stomua». 
Det var ikke plass til alle pA skolen. oa atmodæren som 

\ jfr n r \i l ommer sammen, var ikke med oss pa det nyt 

stedet Del «innenat i de gamle ,'eggene_ fra Storstua man· 

glet . 

Gjennom alle lielscsponsuker er, og har del \ ær( utfor

dringer for bOde dehakere. medhjelpere og oss i (jons C1 ub 

Porsanger. Del er s lik al utfordringene men'inncs lil beste 

for alle . og del er ofte bare nocn smAjuslcri ngrr sum skal til . De l har all lid \ :rn \ il..tia for oss som armn· 

gOr i sl...apr forutsetninger slik al allc kan følr sc=g Id , ug l...an få opplc\ c \ IOlc",1...11I ileler som 51) l1..er 0& 

gi r dem Kode opple\ riser' la Illt'd .kB \ iderc i lil cl . 

Igjcn \ il jeg I cltll"g8t' det Ull...ludcrcndc: mIljøet som cr i Skoganlsrre , og som bidr.1r lil tr)l.hcl for 
all c.Alle bidrnrog alle \ol...ser sammen . Særlig lil jeg tau,r aUe unge:: som kommer og hidrdr. De er mt.'tl 

på skape:: et mer åpent samrunn og mt.od lulcmnsc ror alle Illennesler uansett forutsetninger og bchO\ . 

ROSt'r til dl're alle. 
Og når lorsdagsklc::lden kommer rar li aUe et S) nlig bel is pdi al del har l:rn en nou ule:: . 

Smil ug glede. og det cr cn herl ig Iil skrartig gjeng som dror hjem med gode minner og nyc lenncr i 
sin oogasje. 

Det cr med største glede at jcg igjcn \ il wk l..e ALLE. og en STOR HONNØR til olle bT\ er sammen 

ml..'d oss og bidrar mt'(! larer ug tjenester. 

Uon! C1ub IJorsangcr I'il \ ære: Ood~ l'~""U som Ilfr/~r amIn i mallge dr f""'(n'~r. 

Med \('nnlig hilsen 

&iyf.~ 
1 "-u.,ld 2012 

l'elkommen.mm .mker til tie" 31. lIelsf!!>piJrtulw i SkORUlH'iUTe " litleu 15. mars 
til 11. mars 201.1 . Søktliul.ifrL<ii1 l'iI J'ære medio februar, 

Uons C/"b Pan'turgrr ser fm", til tf mOle m(IItRe av dere igjell i 201.1 . 

w 
~ 

> 
w 

~ • • w 
~ 
> 
w 

~ 
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Avsi ngskvelden 101~dag 
med uldelin1 av medailer, 
dans og gøV' 

'fakk. lil M Ink og Ole G 

2012 
• 

SANG TIL ALLE SOM VAR PA 
HELSESPORTSUKA 2012 

Tekst: MI.'Jh.'mlllcr; ~rU IJ PC-' 
~i1d : Mjdh.' 

. h' ' \ SkooaOHlrre 
\li lengter aHud . It 11 . ,e,o> . 

vi del sa \cldlg tflH:\lg . 
. der har . d r så varme 
Folk som samles h~r . e el ' , 

. '11'lbake ul. Er det no rart \,\ 'I I 

. l . - u K -tutokeino 
Me\:KarasJll"Oe ' 

. Club og. Skoganvarre 
Lions rd 

be -te p.i \'år jo . . 
er det s . ,. n .tC hit.vi lengte hit. 
S'", vi lengte hit.' I le g . I' sj'd O" i , . e venner I ra e 
For her har ' " mang 

fnl nord. . h cr.\Odle hapog 
1 her O" gH ' • Så vi san' es e 

tro! 

FilT en uke her i året . . 
• . dt en hel ,\lIllIon. 

den er ,CT T fll\\' cr og en. 
del er lykken son~ SIllL er I 

K
· .,·ooteT i Vllllcrlandcl . 
jorl! "" 

fi ske i DaH\ 3Vann . og .•.•. 
skaper god nlUSI"," . . 

og harmoni i sjel og Slim . 



PORSANGER KOMMUNE 
PORSA~GGU GIELDA 
PORSANGIN KOMUUNI 
9712 LAKSELV 

Apningstider 
Servicekontor 

Mandag - fredag: KI.08.00 -15.30 

Tlf. 78 46 00 00 - Fax 78 46 00 01 

Bibliotek 
Mandag og torsdag: Kl. 11.00 -19.00 
Tirsdag og onsdag: Kl. 11.00 -15.00 

Fredag: Stengt 
Lørdag: 11.00 -14.00 
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For 2013 fastsettes det kommunale til skuddet til ikke-kommunale barnehager slik : 

J. Driftstilskudd 

Møtedato 
3 1.01.2013 

Ti lskuddet settes til 92 % av driftskostnadene for en kommunal plass fram til I .august, deretter 
økes til skuddet til 94 %. 

Dette gir følgende ti lskuddsatser dersom til skuddet hadde til svart 100 % av kommunal plass: 
a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 196. 195 
b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr 98.235 

2. Kapilaltilskudd 
Tilskuddet beregncs etter nasjonale satser for 2013: Kr 3,50 pr oppholdstime eller kr 7500 
pr heltidsplass 

3. Tilskuddet utbctales forskuddsvis hvert kvartal 



Saksopplysninger 

Fra 20 11 fikk vi et nytt finansieringssystem for barnehagesektoren. Det ble da slutt på det 
øremerkede statstilskuddet til barnehagene. Dette til skuddet 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 liI ikke-kommunale barnehager. (Se vedlegg) 
I fo rskriften går det fram at tilskuddet ti l private barnehager skal beregnes ut i fra 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr heltidsplass i tilsvarende kommunale 
barnehager. Tilskuddet skal fra august 20 12 utgjøre minst 92 prosent av det som tilsvarende 
kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. Fra august 2013 økes dette 
til 94 %. I bergningen av driftskostnadene ved de kommunale plassene er det lagt til4 prosent 
administrasjonskostnad. 

Kommunene skal i tillegg yte kapitaltil skudd. Det er her brukt nasjonale satser for 2013. 

Dersom kommunens regnskap viser at rorbruket i de kommunale barnehagene avviker fra det 
som lå til grunn for rastsetteisen av tilskuddsatsene, ska l kOllllllunen 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 til skuddet, 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 ti l drift av bygningen, vask, vaktmestertj eneste, strøm, oppvarming osv. Fra 2008 har 
komm unen budsjettert s like utgifter for skoler og barnehager på el fe lleskapittel. Del er derfor 
her tatt utgangspunkt i regnskapstallene for bygningsdrifi ved Tana bru barnehage i 2007, da 
denne da var gitt et eget kapittel i regnskapet. Det er da lagt inn lønns- og prisstigning. Fra 20 12 
til 20 13 er denne satt til 3 prosent. 

Kommunens kostnad pr heltidsplass blir i 201 3 da kr 196. 195 for barn under tre år og kr 98.235 
ror barn over tre år. Etter forskriften regnes barn som under tre år til og med det kalenderåret de 
fyll er 3 år. De nasjonale satsene er til svarende kr 181 .000 og kr 88.000. Tana kommunes satser 
er der ror i 20 13 over landssnittet, noe som kan ha sammenheng med at nesten alle assistentene 
ved Tana bru barnehage nå har utdannet seg som fagarbeidere. Lønnskostnadene er derfor blitt 
vesent lig høyere. 

Barnetall og oppholdstid er beregnet ut fra barnehagenes årsmelding pr 15. 12.20 12. Tilskuddet 
skal likevel begrenses oppad til at den ikke-kommunale barnehagen ikke Jar til skudd fo r fl ere 
barn enn det er plass ti l innenfor barnehagens godkjenning (§ 3 i Forskrift om likeverdig 
behandling). I årsmeldingen fra Deatnugåtte månåidgårdi går det fram at barnehagen i desember 
2012 hadde rylt opp 36,4 plasser, mens det er gitt godkjenning for 36 plasser. Barnehagen får 
denned kun tilskudd for de 36 plassene den er godkjent for. 

Giellavealgu månaidgårdi vil etter dette i 2013 f3 et samlet til skudd på kr 3.361.937 og Diddi 
måmlidgardi kr 1.726. 153. De ti lsvarende ta ll for 2012 var kr 2.79 1.005 og kr 1.752.404. 

Vurdering 

I beregningen av det kommunale tilskuddet er det fram til l.august lagt til grunn en sats på 92 
prosent av det som tilsvarende kommunal barnehage får i offe ntlig til skudd. Fra I.august er 
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Modell for Beregning av driftstilskudd til private barnehager i 2013 
Modellen er laget slik at kommunene legger Inn data I celler med hvrt bakgrunn 

Legg inn budsjetterte kostnader I kommunale barnehager 
Trekk fra styrket ti lbud (funksjon 211 ) 
Trekk fra administratIVe felleskostnader (IT. regnskap, med mer) 

Vv:f:..f_jS 1-;.( .fU...-

barnehager i 
NB! Det er viktig at budsjetttallet som jnng~r i beregningene er 

best mulige anslag for hva regnskapsresultatet vil bli slik at det ikke 
må gjøres store korrigeringer av ti lskuddene når endelig regnskap 
foreligger. 

(feks 
med 

Plasser antall barn i de kommunale barnehagene etter oppholdstid i skjemaet under 
Regnearket beregner totalt antall oppholdstimer 

- l 0-8:1 9-' 

Tan i kursiver med som 

;.wt3 



Modell for Beregning av driftstilskudd til private barnehager i 2013 
Modellen er laget slik at kommunene legger Inn data I celler med hVil bakgrunn . 

Dnftskostnadene fordeles på aldersgrupper 
vmregnet II 

Norm for Antall plasser for store 
Oppholds- oppholdstImer heltlds- bam 
limer per Ar pr helbdsplass plasser (små· 1.8) 

0-2 år 28320 2160 13.1 23.6 
3-8 ar 59904 2160 27.7 27.7 
Totalt 88224 40.8 513 

ouusJenerte 
driftskostnader 

fordelt på 
aldersgr. 

2778656 
3265313 
6043969 

Til slutt oeregnes kommunens kostnad pr heltidsplass eller pr oppholdstime som bhr grunnlag for tilskudd 

I Budsjetterte 
_ AnO'. l~." , .uo~ OLKOSU 

Foreldre- fordelt på over {minus 
dnftskostnad Påslag for betalingen og under 3 ,k fOreldrebetlandre l Beregnet 
er fordelt på admlnistras- fo'delt pa (ber trekk pluss kostnad pr 

4% aldersar dokumenteres) 

Beregnet 
kostnad pr 



Plasser antall barn i den ikke-kommunale barnehagene etter oppholdstid i skjemaet 
Fyll ut et ark for h .... er Ikke kommunal bamehage, kopier så mange ark som behø .... es 
Regnearket beregner totalt antall oppholdstimer som så føres Inn i arket Tilskuddsberegning 

Barnehagens na .... n: Giellavealgu månåidgård i 
Antall barn etter oppholdstid 0-8 t 9-16 t 17-24 t 25-32 t 

0-2 år O O 1 O 
3-6 år O O O , 
Normert oppholdstid I timer 6 13 2' 29 

Beregnede Uketimer 0-8 t 9-16 t 17-24 t 25-32 t 
0-2 ar O O 21 O 
3-6 år O O O 29 

l:ieregneCIe OpphOldstimer pr 
år (48 uker) 0-8 t 9-16 t 17-24t 25-32 t 
0-2 år O O 1008 O 
3-6 år O O O 1392 
Su m O O 1008 1392 

33-40 t 41telmer Totalt 

O 9 10 
O '6 17 

37 45 

33-40 t 41 tel mer Totalt 

O 405 426 
O 720 749 

33-40 t 41 te/mer Totalt 

O 19440 20448 
O 34560 35952 
O 54 000 56400 



Plasser antall barn i den ikke-kommunale barnehagene etter oppholdstid i skjemaet 
Fyll ut et ark for hver Ikke kommunal barnehage kopier så mange ark som behøves 
Regnearket beregner totalt antall oppholdstimer som så føres Inn I arket Tilskuddsberegmng 

Barnehagens navn Diddi manåidgård i 
Antall barn etter oppholdstid 0-8 t 9·16 I 17-24 t 25-32 t 
0-2 ar O O O O 
J-<; å, O O O O 
Nonnert oppholdsbd I bmer 6 13 21 29 

Beregnede Uketimer 0-8 t 9-16 t 17-24 t 25-32 t 
0-2 år O O O O 
3-6 år O O O O 

I ~regn~e OpphOIdStlmer pr 
Ar (4a uker) 0-8 , 9·16 , 17-24 t 25-32' 
0-2 år O O O O 
3-6 år O O O O 
Sum O O O O 

33-40 t 41telmer Totaft 
t 4 5 
4 5 9 

37 45 

33-40 t 41 t el mer Totalt 
37 lBO 217 

148 225 373 

33-40' 41 tefmer Totalt 
1776 86<0 10416 
7104 10800 17904 
8880 19440 28320 

-



Udir.no - Nasjonale tilskuddsatser 2013 Side l av I 

e l :rd,IOningsd irektorarcr 

Nasjonale tilskuddsatser 2013 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2013 for beregning av tilskudd !il ikke
kommunale barnehager. 

Artikkel 
Publisert: 01.11.2012 
Sist endrei : 02.11 .2012 

Satsene er fastsatt på bakgrunn av Telemarksforsknings undersøkelse NKostnader i barnehager i 2011 
og nasjonale satsel fOI 20 13.1 

Tilskuddssatsene for ikke-kommunale barnehager skal brukes av kommuner som ikke har egne 
tilsvarende barnehager. 

Kapitallilskuddssatsene kan også benyttes av kommuner som har egne barnehager. 

Les mer om beregningene i r-unnsl:ill§Q§2ar1 e!fl~nle t s rundskriv r -05-11 ~ under §§ 3, 4 og 5. 

Satser for ikke-kommunale barnehager 

Kr. pr.oppholdstime Kr. pr. heltidsplass 

Drift Inkl. 
adm 

Ordinære barnehager, 83,80 

små barn 

Ordinære barnehager, 40.75 

store barn 

Familiebarnehager, 
små barn 

Familiebarnehager, 
store barn 

66,05 

50,45 

Salser for åpne barnehager 2013 

Kapital 

3,50 

3,50 

5.40 

5,40 

6-15 timer 16 timer + 

Apne barnehager 15700 26400 

Totalt Drift, Inkl. 

admin. 

87,30 181 000 

44 ,25 88000 

71.45 142700 

55,85 109000 

Oppsummering av lenker i delte dokumentet 

Kapital Totalt 

7500 188 500 

7500 95500 

11600 154300 

11 600 120 600 

http://www.udir.nolUpload/barnehagelRegelverkJKostnader%20i%2 Obarnehager%2020 11 % 
20og%20nasjonale%20satser%202013%20revidert%20utgave.pdf 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kdfdokJrundskriv/20 11 frundskriv-f -OS-11-forskrift -om
likeverdi. hlml ?id=661884 

http://v.rwv.' . ud i r.no/B arnehageIR c gcl verk fNasj onale-ti I sk uddsatser-20 131 2 1.01.20 13 
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Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager 

Forord 

Dette er en veileder for beregning av t ilskudd ti l private barnehager. Vei lederen er 
utarbeidet av Kommunesektorens organ isasj on (KS) og Private barnehagers 
landsforbund (PBl) i fellesskap. PBl og KS sti ller seg bak anbefaling ene i veilederen. 

Målet med ve ilederen er å lage en mal for korrekte og godt dokumenterte beregninger 
av t ilskudd til private barnehager. Partene oppfordrer kommunene til å benytte den 
regnearkmalen som er laget. Veilederen viser hvord an beregningen kan gjøres i t råd 
med rege lverket på en etterprøvbar måte. Med dette ønsker PBl og KS å bidra t i l godt 
samarbeid mellom norske kommuner og private barnehager. Vi håper ve ilederen 
kommer til nytte. 

Agenda Kaupang AS står fag lig ansvarlig for vei lederen. Arbeide t er utført i en 
prosjektgruppe satt ned av partene. Prosj ektdel takerne har vært: 

• Børre Stolp, KS 

• Per Slikra, KS ! Randaberg kommune 

• Bjørn-Kato Winther , PBl 

• Monica Feldt, PBl 

• Bjørn Arthur Brox, Agenda Kaupang AS, prosj ekt leder 

Styringsgru ppe for prosjektet har vært Arild Olsen i PBl og Helge Eide, KS. 

En referansegruppe har kommentert veilederen to ganger. Følgende har møtt i 
referansegruppen: 

• Øyvind Kaspersen, Kunnskapsdepartementet 

• Stig lodve Janbu, Utdanningsdirektoratet 

• Gerd Signe Vigebo, NKKF 

• Gerd SMike iborg, NKRF 

• Rune Bye, KS 

• Thor Fje llanger, KS 

• lars Møllerud, KS 

• Tore Ned land, PBl 

• Ragnhild Barka, PBl 

• Erik Husby, PBl 

Høvik, 12.9.2012 

Helge Eide, KS Arild Olsen, PBl 

R7720 5 



AGENDA N 

6 



Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager 

1 Sammendrag 
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Kommunene ble eneansvarlig 
for å yte offentlig tilskudd til private (ikke-kommunale) barnehager. Reglene for 
beregning av kommunalt tilskudd til private barnehager ble lagt om. Erfaringen med 
de nye reglene er at de har vært uklare. Det har blitt mange klagesaker til 
Fylkesmannen og mye uenighet om tolkningen av reglene. 

I det nye regelverket er tilskuddet pr. barn til private barnehager bare avhengig av 
kostnadsnivået i kommunen. Reglene skiller mellom tilskudd til drift, administrasjon 
og kapital. Tilskuddet til private barnehager skal være minst 92 % av nettokostnaden i 
kommunale barnehager (fra 1.8.2012). Uklarhetene gjelder hovedsakelig : 

• Hvilke utgifter som skal tas med som driftsutgifter 

• Hvilke utgifter som inngår i administrasjonspåslaget på 4 % 

• Hvor detaljert selvkostberegningen skal dokumenteres 

• Hvordan endelig tilskuddsberegning skal gjøres ved årets utløp (avregning) 

Denne veilederen er laget på oppdrag av KS og PBL for å få til en standardisert, korrekt 
og etterprøvbar tilskuddsberegning. Ved å bli enig om tolkningen av reglene sentralt 
håper KS og PBL å legge grunnlaget for enklere samarbeidsforhold lokalt. For 2011 
utgjorde tilskuddene til private barnehager ca. l 5 milliarder kroner. Omfanget 
understreker betydningen av klare regler for saksbehandlingen. 

Veilederen har fire deler: 

• Denne rapporten, som forklarer og begrunner den løsningen som er valgt 

• En regneark-mal for tilskuddsberegning 

• Et eksempel på beregning i en fiktiv kommune ("Byen") for 2011 

• Et eksempel på informasjonsbrev til private barnehager 

Rapporten starter med en gjennomgang av statens regelverk . Dernest ser vi på den 
foreslåtte løsningen. Vi går gjennom bruken av regnearket og eksempelberegningen 
for kommunen Byen. Rapporten går til slutt gjennom de utvalgte problemstillingene i 
litt større detalj . Temaene er: 

• Definisjon av ~kostnader til drift og administrasjon~. Beregningen bør knyttes til 
Kostras konto plan ("Kommune-stat- rapporteringen"). Driftsutgiftene til 
barnehager er kostnader innenfor funksjonene 201 Førskole og 22 1 
Barnehagelokaler. Vi tar med korrigerte brutto driftskostnader minus 
avskrivninger og ekstern husleie, som inngår i kapitalkostnadene. 
Administrative kostnader er kostnader som skal føres innenfor funksjonene 
110 Revisjon, 120 Administrasjon, 121 Eiendomsforvaltning eller 130 
Ad ministrasjonslokaler. 

• Anslå faktisk barnetall i kommunale barnehager. Gjennomsnittlig antall barn 
over og under tre år anslås på grunnlag av årsmeldingene ved årets start 
(l 5.12. året før) og årets slutt (1 5.12.). Veilederen inneholder også en metode 
for månedlig telling av barn i alle typer barnehager. 

R7720 7 
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• Sammenligne budsjett og regnskap . Budsjettert selvkost og faktisk se lvkost 
se ttes opp i samme skjema. De henter data fra samme økonomi rapport. 
Bereg ningene kan dermed enkelt sammenlignes. 

• Nøkkeltall gjør analyse av driften enklere. Det er laget nøkkeltall for den 
kommunale barnehagedriften. Nøkkeltallene er bemanningstetthet, lønnsutgift 
pr. årsverk, driftsmidler pr. barn, utgifter til lokaler pr. barn og ande l midler t il 
styrkingstil tak. Dette gjør det enkelt å sammenl igne utviklingen over tid og 
sam menligne driften med andre kommuner. 

• Sporbarhet. Regnearkmodelten har sporbarhet mellom selvkostkalkylen og 
rapporter fra kommunens økonomisystem. Kommunen må begrunne alle poster 
som unntas fra se lvkost. 

• Informasjon til barnehagene. Det lages et felles brev til de private barnehagene 
for hvert vedtak om tilskudd . Rege lverket gjennomgås og beregningene 
forklares. 

• Revisjon av beregn ingen. Det anbefales å la kommunens revisor gå gjennom 
den endelige beregningen av til skudd ved årets sl utt . Dette vil være en egen 
avtale om særattestasjon. 

Vi viser også til mønsteravtalen om samarbeid mellom KS og PBl fra 22.3.20 11, se 

hjemmesidene til KS og PBl. Her gis det råd om Informasjon, håndtering av rabatter, 

opplæring , vedtekter og opptak. Mønsteravtalen anbefaler å telte barn flere ganger 

hven år . 
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Vei leder for beregning av ti lskudd til private barnehager 

2 statens regelverk 

2.1 Historien 
Reglene om offentlige tilskudd til private barnehager har endret seg kraftig de siste ti 
årene. 

Helt til2011 var det øremerkede statsti lskudd ti l drift av barnehageplasser. Inntil 2003 
var det et system med stykkpris - tilskudd fra staten. Private og kommunale barnehager 
fikk samme tilskudd pr. plass. Det var ingen krav om kommunale tilskudd utover dette 
statstilskuddet, som ikke dekket alle kostnader ved driften. Dette medførte at plasser i 
private barnehager var svært dyre for foreldrene. Noen kommuner innførte kommunale 
driftstilskudd i tillegg til statens tilskudd. 

Fra 2004 kom det regler om "økonomisk likeverdig behandling" av kommunale og 
private barnehager ("barnehageforliket"). Statsti lskuddet fortsatte som før, men private 
barnehager fikk nå ca l 0% høyere satser enn kommunale. Fra 2003 ble det innført 
makspris på foreldrebetalingen, med 2.330 kroner pr. måned. Kommunene ble pålagt 
å dekke opp differansen mellom barnehagenes kostnader og statstilskudd + foreldre
betaling. Tilskuddet fra kommunen avhang altså av de private barnehagenes faktiske 
kostnadsnivå. Tilskuddet fra kommunen var begrenset både oppover og nedover. 
Ingen private barnehager kunne få høyere offentlig støtte enn kommunale barnehager i 
samme kommune. Den offentlige støtten skulle minst utgjøre 85 % av den offentlige 
støtten til de kommunale barnehagene. Barn under tre år ble vektet som to store barn. 

Dagens regler er i hovedsak fra 1.1.2011. Fra 20 11 ble barnehagetil skuddet 
innlemmet i rammetilskuddet til kommunene. Kommunene skal nå stå for hele den 
offentlige finansieringen av private barnehager. Fra samme dato ble tilskudds 
ordningen endret. Det er fremdeles slik at private og kommunale barnehager skal ha 
ulikeverdig behandling". Nå er det en ren stykkpri sordning i kommunal reg i. Satsene 
for stykkprisen avhenger av det gjennomsnittlige utgiftsnivået pr. barn i de 
kommunale barnehagene. Systemet med maksimumstilskudd og minimumstilskudd er 
bevart. Nystartede barnehager har rett til l 00% av det kommunale utgiftsnivået hvis 
deres budsjett er lagt opp med så høye kostnader. Etablerte barnehager har krav på 
det høyeste beløpet av minimumssatsen og den prosenten de hadde under det forrige 
regelverket. Ingen private barnehager skulle tape på de nye reglene. MTilskudds
prosenten ~ vari erer altså mellom de private barnehagene. 

Regjeringen har skrevet at den vil øke minimumstil skuddet til 100 % av det kommunale 
kostnadsnivået innen 201 S. Fra 1.8.20 12 er minimumsti lskuddet 92 %. 

En annen forskjell mellom dagens regelverk og det forrige er at kommunebudsjettet 
legges til grunn i dagens regler. Tidligere var sat sene basert på det sist avlagte 
regnskapet (korrigert for forventet inflasjon). Nå skal tilskudd utbetales på grunnlag av 
kommunens planlagte kostnadsnivå. Det skal likevel være en avregning ved årets 
utløp, for å fange opp avvik mellom budsjettet og regnskapet. 

2.2 loven, forskriften og uftalelser fra myndighetene 
Tilskudd til private barnehager skal beregnes i henhold ti l regelverket fra staten. 
Reglene er: 

• Paragraf 14 i Barnehageloven, som fasts lår at private barnehager skal få 
ulikeverdig økonomisk behandling" med kommunale barnehager: 
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"Kommunen skal yte til skudd ti l ord inær drift liV lille godkjente. ikke-kommunale barnehager i 
konullunen. fo rutsatlllt barnehagen har sokt om godkjenning for barnehagesektoren er bli ll 
rammefinansiert. 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning eller at barnehagesektoren 
er rammefin ansiert. 
Godkjente ikke-kommunale barnehager. j f. første og andre ledd. skal behand les li keverdig med 
kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrift er med nærmere 
bestemmelser om hva sonl menes med like\'erd ig behandling. 
Kommunen sh l ulbera le tilskudd lil godkjente ikke-kOlllmunale barnehager som skal molla 
tilskudd etter forsle e ller annet ledd forskuddsvis h\'Crt h 'artal innti l kommunen fatter ende lig 
vedtnk om ti lskudd. Kommunens \'edtak etter annet ledd kan påklages ti l fylkesmannen:' 

• "Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig til skudd til ikke
kommunale barnehager", ved tatt 29. 10 20 10, forskrift 1379. Forskriften er 
endret flere ganger etter dette. 

• Rundskriv med kommentarer til forskriften og regneeksempler. Si ste rundskriv 
er F- OS / 201 1. Det er to ve rsj oner av rundskrivet. Siste ve rsjon er datert 
29.3.20 12 fra Utdann ingsdirektoratet. Se Utdanningsdirektoratet / 
regelverk / rundskr iv. 

• Brev fra Utdanningsdirektoratet til enkeltkommuner og andre. Her kan det ligge 
nye tolkninger som ikke er innarbeidet i gjeldende forskrift / rundskriv. Se 
Utdanningsdirektoratet / regelverk / tolking. 

Det er Kunnskapsdepartementet som lager/ end rer rege lverket (forskriften). 
Utdanningsdirektoratet håndhever regelverket for departementet (fra 1.1.201 2). 
Direktoratets tolkning av regelverket er viktig . Private barnehager kan klage 
kommunens t ilskuddsberegning inn for staten ved Fylkesmannen. I behandlingen av 
klagesaker vil Fylkesmannen legge direktoratets tolkning til grunn for sine avgjørelser. 
Hvis saken havner i retten, vil retten ikke være fo rpliktet av statens egen 
regelfortolkning. 

Regelverket er på denne måten stad ig under endring . Kommunen må selv følge med på 
depanementets og direktoratets hjemmesider. 

2.3 Forskrill om likeverdig behandling, pr. 1.8.2012 
I dette kapitlet vi l vi gå gjennom reg lene for tilskuddsberegn ing mer i detalj, med 
utgangspunkt i forskriften og kommentarene i rund skriv F- OS / 201 1, versjon 
29.3.2012 . Målet med dette kap itlet er å gjennomgå regelverket og vise hvilke regler 
som er uk lare. Denne vei lederen skal gi hjelp til å håndtere uklarhetene. 

Kommunene oppfordres til å sette seg inn i rundskriv F- OS / 2011. Det er ikke 
t ilst rekkelig å lese denne veilederen. Rundskrivet tar opp mange spørsmål som ikke tas 
opp i ve ilederen. Det har væ rt nødvendig å prioritere oppgaver i prosjektet. Alle 
problemer er derfor ikke behandlet. 

2.3.1 § 1: Virkeområde 
"Forskrihen skal sørge for at godkjente ikke - kommunale barnehager behand les 
likeverdig med kommunale barnehager ved t ildeling av offentlige ti lskudd. 

Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av t ilskudd ti l godkjente ikke- kommunale 
barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd.~ 

Rundskrivet legger vekt på to forhold: Reg lene om tilskudd gj elder bare godkjente 
barnehager, og reglene gje lder bare for til skudd etter barnehagelovens paragraf 14. 
Tilskudd etter andre bestemmelser regu leres ikke av forskriften. 
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vår kommentar. Kommunene har etter § 14 ikke plikt til å gi tilskudd til private 
barnehager etablert etter 1.1.2011 . Godkjenning av barnehagen etter barnehagelovens 
regler (areal, bemanning osv.) utløser altså ikke nødvendigvis tilskudd. Det er to ulike 
saker. 

Tilskuddene er begrenset til det antall barn barnehagen er godkjent for. Ved utvidelse 
av barnehagene vil det være fritt opp til kommunen om det skal gis tilskudd for 
eventuelle nye plasser. Det bli r samme type sak som nyetablering av barnehage. 

2.3.2 § 2: Kommunens ansvar 
"Kommunen skal sørge for at godkjente ikke - kommunale barnehager i kommunen 
behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offent lige tilskudd til 
ordinær drift etter denne forskriften . Kommunen skal dokumentere at tildelingen skj er i 
samsvar med denne forskriften : 

Denne paragrafen slår fast likebehandlingsprinsippet og kommunens plikt til å 
dokumentere sine tilskudds beregninger. 

Rundskrivet legger vekt på at reg lene ikke er til hinder for å gi ekstra tilskudd t il 
enkelte private barnehager, men at dette i så fa ll må skje etter en åpen og rettferdig 
metode. Rundskrivet påpeker kommunens plikt til dokumentasjon av beregningene. 
Kommunens dokumentasjon ska l gjøre det mulig å vurdere om tilskuddsreglene er 
fulgt. 

vår kommentar. Det er uklart hvordan etterlevelsen av reglene skal dokumenteres på 
en tilstrekkelig god måte. Dette er et av de problemene vei lederen har grepet fatt i. 
Kommunen er både myndighetsorgan, betaler tilskudd og driver egne barnehager i 
konkurranse med de private barnehagene. De mange rollene kan svekke tilliten til 
kommunens til skuddsberegninger. 

• Regneark- mal for beregningen: Veilederen inneholder et regneark for 
bereg ningen av tilskudd. I det forrige regelverket leverte departeme ntet en slik 
mal og hold t den oppdatert. Til det nye regelverket med følger det ikke et slikt 
hjelpemiddel. Vi tror det trengs en standard for ti lskuddsberegningen slik at 
beregnings metoder i ulike kommuner lettere kan sammenlignes. 

• Sporbarhet : Veilederen foreskriver sporbarhet i beregningen. Det må være 
mulig å se hvilke poster som er tatt med (og utelatt!) fra kommunens 
økonomirapporter inn i til skuddsberegn ingen. Utelatte poster må begrunnes. 

• Nøkkel tall : Det bør lages nøkkeltall for de viktigste kostnadsdriverne i den 
kommu nale barnehageøkonomien. Tidsserier for nøkkeltallene vil indikere om 
det er realistiske tall som legges til grunn. 

• Revisjon: Ve ilederen foreskriver uavhengig kontroll av til skudd sberegningen. 
Kommunerevisjonen bør få i oppgave å attestere for at forskriften er fulgt. 
Dette vi l styrke tilliten til beregningene. 

• Informasjons- skriv: Tilskuddsmottakerne bør få tilsendt regnearket med 
tilskuddsberegningen og et skriv som forteller hvordan tilskuddene er 
beregnet. 

De lokale konfliktene som har væ rt angående dokumentasjon har gått både på 
gjennomsiktighet og rea lisme. Barnehagebudsjettet er gru nnlaget for første runde i 
tilskuddsberegningen. I noen tilfeller har private barnehager betvilt at kommunens 
barnehagebudsjetter har vært realisti ske. Barnehageloven krever at de vedtatte 
summene legges til grunn for tilskuddsberegningen. Det er kommunestyret som 
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vurderer realismen i budsjettet. Samtidig sier forskriften at regnskapet skal legges til 
grunn for tilskuddet til syvende og sist. Det er derfor viktig å legge realistiske 
budsjetter til grunn for tilskuddsberegningen. Små avvik mellom budsjett og regnskap 
bidrar til tillit og forutsigbarhet i de private barnehagene. 

2.3.3 § 3: Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
"Det kommunale t ilskuddet skal dekke kostnader til ordinær drift i barnehagen som ikke 
dekkes av andre offentl ige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 
omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. 

Det samlede offentlige ti lskuddet til ikke- kommunale barnehager skal utgjøre samme 
ande l av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende kommunale 
barnehager som året før. Tilskuddet skal utgjøre minimum 92 % av det som tilsvarende 
kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 

Kommunen har ikke plikt ti l å gi tilskudd sli k at det samlede offentlige tilskuddet ti l 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. Side 5 

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 til skuddet til barnehagen på nytt." 

I denne paragrafen defineres begrepet "ordinær drift" som summen av "drifts 
kostnader. administrasjonskostnader og kapitalkostnader". Kommunens tilskudd skal 
dekke det som ikke dekkes av foreldrebetaling eller andre offentlige tilskudd. 
Maksimumstilskuddet defineres som 100 % av kommunens netto enhetskostnader. 
Barnehagene kan ikke kreve tilskudd for flere barn enn barnehagen er godkjent for. 
Minimumsprosenten er endret flere ganger. Den økte fra 88 % til 9 1 % 1.8.2011. Den 
økte fra 91 % til 92 % fra 1.8.2012. 

Rundskrivet legger vekt på at andre offentlige tilskudd kan trekkes i fra ved tilskudds
beregningen. Det gjelder for eksempel naturalyteiser fra kommunen i form av gratis 
husleie. Rundskrivet inneholder en li ste over offentlige tilskudd som IKKE skal trekkes i 
fra ved beregningen. Rundskrivet påpeker at kommunen står fritt til å avslå tilskudd til 
økt antall plasser i barnehagene ved søknad om ny godkjenning for flere plasser. 

Vår kommentar. Det store problemet i denne paragrafen er skillet mellom drifts 
kostnader og administrasjonskostnader. Regelverket sier at man skal lage en 
se lvkostkalkyle for den kommunale barnehagedriften, der drift, administrasjon og 
kapitalkostnader skilles fra hverandre. Problemet blir nærmere beskrevet i omtalen av 
paragrafene 4 og S. 

Ved beregning av tilskudd for 2012 må kommunen gå tilbake til tilskuddsberegningen 
for 2011 og hente fram tilskuddsprosenten for hver barnehage som var i drift da. 
Minimal støtte vil være det høyeste beløpet av den statlige minimumsprosenten og 
fjorårets prosent. Minimumsprosenten var 89,2 % i 2011 i gjennomsnitt for hele året 
(88 % i 7 måneder og 91 % i 5 måneder). 

Det er en del kommuner som allerede nå har va lgt å innføre full likebehand ling av alle 
barnehager ved å gi like mye tilskudd pr. barn til alle private og kommunale 
barnehager. Dette var det adgang til i det forrige regelverket ("enhetsprismodellen"). 
Det er fremdeles adgang til dette. Full likebehand ling skal uansett gjennomføres 
nasjonalt om noen få år. 
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2.3.4 § 4: Tilskudd til driftskostnader 
~Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke- kommunale barnehager. 
Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader pr. 
heltidsplass i ti lsvarende kommunale barnehager. Kommu nale barnehager med 
bud sjetterte driftskostnader som er minimum 2S % høyere enn gjennomsnittlige 
budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager kan holdes utenfor 
grunnlaget for beregningen. Kommunen skal gi et påslag for administrasjonskostnader 
på fire % av gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale 
barnehager. 

Kommu nen skal fastsette tilskuddssatser til driftskostnader pr. heltidsplass. Satsene 
skal beregnes i samsvar med forhold stall for finansier ing av plasser for barn over og 
under tre år fastsatt av departementet. 

Det skal være egne satser pr. he ltidsplass for ordinære barnehager. famili ebarnehager 
og åpne barnehager. For ord inære barnehager og familiebarnehager skal det settes en 
sats for barn ove r tre år, og en sats for barn under tre år. For åpne barnehager skal det 
settes en fel les sats gjeldende for barn over og under tre år. Kommunen skal 
dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 

Kommune n skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsje ttet 
legges ut til alm innelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke
kommunale barnehagene om fastsatte t il skuddssatser for driftskostnader. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 
barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til drift skostnader 
fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnad er til ikke 
kommunale barnehager. ~ 

Dette er den sentrale paragrafen i forskriften . Her kommer de viktigste anvisningene 
for tilskuddsberegningen . Det må først lages en se lvkost kalkyle for den kommunale 
driften for å lage tilskuddssatser. Deretter beregnes tilskudd til hver private barnehage 
etter hvor mange barn de har. 

Rundskrivet påpeker at det er kommunens ansvar å sannsynliggjøre at alle relevante 
driftskostnader for de kommunale barnehagene kommer med i se lvkostka lkylen. 
Budsjenet må være så detaljert at det er mulig å vurdere saken. 
Administrasjonspåslaget skal være på grunnlag av brutto kostnader (inkludert mat). 
Vekten for barn 0- 2 år er fastsatt av departementet til 1,8 i barnehager og 1,25 i 
fam iliebarnehager. 

Vår kommentar: I det nye regelve rket skal administrasjonsutg iftene beregnes som 4% 
av driftsutgiftene. Dette er en forenkling i forhold til forrige regelverket . Da måtte man 
fordele kommunens administrasjonsutgifter mellom alle kommunale tjenester på 
grunnlag av lønnsutgiftene i hver tjeneste. 

Det store problemet i denne paragrafen er definisjonen av "ordinære driftskostnader~ i 
barnehagene og ski llet mellom administrasjonskostnader og driftskostnader. 
Forskriften refererer ikke til den etablerte kommunale standarden for kommunalt 
tjenesteregnskap, som er Kostras tjenestekontoplan (funksjonene). Veilederen tar tak i 
dette problemet: 

• Dr ift og administ rasjon: Vei lederen tolker forskriften i samsvar med Kostras 
tjenesteinndel ing så langt det går an. Det finnes ingen annen standard. Det 
forrige rege lverket var Kostrabasert. Kostra skiller mellom tjenester i 
barnehagene og administrative fellestjenester i kommunen. Veilederen bygger 
på Kostras inndeling. Det betyr at man benytter den årlige Kostraveilderen fra 
Kommunaldepartementet som rettesnor for arbeidet. 
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• Kommuner med eiendomsforetak: I kommuner med eiendomsforetak kan man 
ikke legge barnehagenes egne regnskaper til grunn for selvkostberegningen. 
"Husleien" disse barnehagene betaler til foretaket vil dekke foretakets samlede 
kostnader, både drift, kapital og administrasjon. I disse tilfellene må man bruke 
konsernregnskapet i selvkostkalkylen. 

Utdanningsdirektoratet har i ett tilfelle, i brev av 10.5.20 12, skrevet at kostnader skal 
håndteres i strid med Kostraveilederen. Det gjelder forsikring av bygninger. Kostra 
definerer dette som felles eiendomsforvaltning (felles polise), mens direkwratet 
vurderer det som direkte driftskostnad. Her må man følge direktoratets vurdering. 

I det nye regelverket skal tilskuddene utbetales på grunnlag av kommunebudsjettet. I 
det forrige regelverket ble fjorårets regnskap benyttet, korrigert for forventet pris
vekst. Erfaringen så langt er at budsjettene er mye mindre detaljerte enn regnskapet i 
de fleste kommuner. Dette gjør det vanskelig å kvalitetssikre og dokumentere 
tilskuddsberegningen så godt som ønskelig. I veilederen kan vi ikke fortelle 
kommunene hvordan de skal budsjettere. Vi kan bare oppfordre til å budsjettere flest 
mulig av postene som skal inngå i tilskuddsberegningen. 

Det er også verdt å merke seg at det er budsjetterte antall barn som skal legges til 
grunn i den kommunale selvkostberegningen. Det er ikke nødvendigvis årsmeldingen 
pr. 15.12. året før som skal legges til grunn. Kommuner som ikke planlegger endringer 
i barnehagene kan selvsagt legge til grunn antall barn i årsmeldingen. 

Statens nasjonale satser for driftstilskudd for 2012 er oppgitt i rundskrivet kapittel 4. 
Satsene for barn under og over tre år er kr 173 500 / 85000 pr. heltidsbarn i ordinære 
barnehager og kr 138000/ 105 300 i familiebarnehager. Satser for 2013 foreligger 
ikke. 

2.3.5 § 5: Tilskudd til kapitalkostnader 
~Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i godkjente ikke - kommunale 
barnehager pr. heltidsplass. 

Kommunen velger om den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader pr. 
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 en sats for ordinære barnehager, en for 
familiebarnehager og en sats for åpne barnehager. 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 I . 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." 

Rundskrivet legger vekt på at kommunen må kunne dokumentere sine 
kapitalkostnader, dersom kommunen ikke vil bruke de nasjonale satsene. Hvis 
byggekostnadene ikke kan dokumenteres, kan kommunen foreta en ny taksering, 
skriver direktoratet. 

Vår kommentar. Vi tror de fleste kommuner har valgt å bruke statens standardsatser 
for kapitaltilskudd. Veilederen inneholder et eksempel på en slik lokal beregning. 
"Mønsteravtalen" mellom KS og PBL fra 22.3.2011 ber kommunene vurdere å gi høyere 
kapitaltilskudd enn lovbestemt til nye private barnehager med store kapitalkostnader. 
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Kapitalkostnader beregnes som summen av avskrivninger og kalkulatoriske rente 
kostnader (kostnaden ved å binde kapital i bygg: det kommunen kunne fått i renter 
ved å sette pengene i banken). Rentesatsen skal være rentesatsen for lO-årige 
Husbanklån pr. l. oktober påplusset O, l %. Departementet offentligjør hver høst 
hvilken sats som skal benyttes i neste års kalkyler. Husbanken opplyser på sin 
hjemmeside at deres lO- årige rentesats pr. oktober 2012 vil bli omtrent 2,5 %. 

Statens satser for kapitaltilskudd for 2012 er oppgitt i rundskrivet kapittel 4. Satsen er 
kr 7 600 pr. heltidsbarn i ordinære barnehager og kr 12 000 i familiebarnehager. 

2.3.6 § 6: Reduksjon cv tilskuddet 
"'Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen foregående 
regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning eller lønnskostnader pr. 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 ti l den kostnadsbesparelsen 
barnehagen har, jf. første ledd." 

Rundskrivet påpeker at det kan være vanskelig å bevise at vilkårene for reduksjon er til 
stede. Begge vilkår må være oppfylt. Reduksjonen av tilskudd skal tilsvare gevinsten 
for barnehagenes eier. 

Vår kommentar. Vi mangler erfaring med denne bestemmelsen. Barnehageloven er 
dessuten endret. Det er vedtatt en ny paragraf 14a. lovendringen er ikke trådt i kraft 
pr. 1.9.2012. 

2.3.7 § 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. " 

Rundskrivet påpeker at det er kommunens ansvar å kontrollere opplysninger om antall 
barn, barnas alder og deres oppholdstid. Opplysningene har betydning både for 
tilskuddene og godkjenningen. Hvis kommunen velger å telle antall barn flere ganger i 
året, skal tellingen ikke ha tilbakevirkende kraft. 

Vår kommentar: Forskriften krever bare en telling i året av barn i private barnehager, 
nemlig årsmelding pr. 15.12. Årsmeldingen kan legges til grunn for hele tilskuddet for 
neste år. Dette er en enkel rutine som mange kommuner har innført. 

KS og PBL inngikk en samarbeidsavtale i 2011, den såkalte " mønsteravtalen~ . 

Mønsteravtalen anbefaler flere tellinger av barna hvert år, slik at barnehagene 
motiveres for å ta inn flere barn når behovet endrer seg. 

En del kommuner har inntil nå hatt uklare regler for telling av antall barn i barne
hagene. Kontroll av tallene har også manglet. Kommunene bør kontrollere det oppgitte 
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barnetallet, uansett om det telles en eller flere ganger i året. Kravet for å få tilskudd 
må være at plassen er akseptert og blir betalt. En feil på ett barn koster kommunen 
mellom kr 100 000 og kr 200 000 pr. år. Kriterier og kontrollrutiner bør vedtas og 
gjøres kjent blant barnehagene. Kontroll mot opptakssystemet bør gjennomføres. 
Kontrollrutinene for kommunale og private barnehager bør være like. Dette er et 
ansvar for barnehagemyndigheten i kommunen. 

2.3.8 § 8: Endring av grunnlaget for satsene 
~Kommunen skal en gang pr. 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 S, skal 
kommunen i forbindelse med kommunestyrets årlige fastsettelse av årsregnskapet fatte 
vedtak om euerjustering av tilskudd til ikke- kommunale barnehager. Etterjustering av 
tilskudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd skal hensyntas." 

Rundskrivet påpeker at kommunen må gi ekstra tilskudd til private barnehager dersom 
kommunale barnehager får styrket budsjettet etter lønnsoppgjøret. 

Vår kommentar. Årshjulet for tilskuddsberegning ble mye mer innviklet med de nye 
reglene fra 2011. Rundskrivet beskriver tre runder: først beregning etter budsjetterte 
utgifter, så tilleggstilskudd etter lønnsoppgjøret og til slutt avregning etter faktisk 
regnskap. Før ble alt avgjort i en runde på grunnlag av forrige års regnskap og 
forventet lønnsvekst (deflator). 

Det er mulig å forenkle årshjulet ved å unngå tilleggstildelinger til de kommunale 
barnehagene gjennom året. Forventede tillegg for lønnsoppgjøret kan settes av på rett 
kostrafunksjon i budsjettet ved årets start og tas inn i den første selvkostkalkylen. Da 
unngår man å endre tilskuddene til private barnehager gjennom året. 

Med de nye reglene er det et mål å redusere forskjellen mellom budsjetterte og 
endelige tilskuddssatser mest mulig. Det gjør man ved å lage et realistisk budSjett og 
sørge for god budsjettkontroll gjennom året. 

Avviket mellom tilskudd og avregning skal føres som en utgift eller inntekt i 
regnskapet for det året avviket gjelder. Det vil si at en foreløpig beregning må gjøres 
før regnskapet avsluttes, altså innen l S. februar. Utbetaling skjer etter at regnskapet 
er revidert. 

De nye reglene om avregning er foreløpig bare brukt en gang. Ut fra erfaringene med 
avregningen for 2011 griper veilederen fatt i to problemer: 

16 

• Sammenligning av budsjettert selvkost og faktisk selvkost. Det er vesentlig at 
de to kalkylene tar med seg de samme postene og settes opp slik at de kan 
sammenlignes. Det er like stort behov for gjennomsiktighet og sporbarhet i 
begge tilfellene. Egentlig er det størst krav til kontroll av avregningen, siden 
dette er grunnlaget for den endelige beregningen av tilskuddene. Det bør være 
mulig å finne årsakene til avvik på en enkel måte. Veilederen har et forslag til 
løsning. 

• Telling av barn gjennom året. Selvkostkalkylen gir som svar en kostnad pr. barn 
over og under tre år. Regnskapet er telleren i beregningen av dette nøkkeltallet. 



Veileder for beregning av tilskudd til private barnehag er 

Nevneren er antall barn i de kommunale barnehagene. I avregningen må det 
reelle barnetallet framkomme. Det er uklart i forskriften hvordan barnetallet 
skal beregnes ved avregn ingen. Ve ilederen har et forslag til løsning. Antall barn 
beregnes på grunnlag av årsmeldingene ved årets start og slut t. Det vil si pr. 
15.12. året før til skuddsåret og pr. 15.12. i tilskuddsåret. Tellemetoden er 
nærmere drøftet i kapittel 4.2. 

2.3.9 § 9: Vilkår tor tilskudd 
"Kommunen kan sette rimelige og relevante vi lkår knyttet til barnehagedriften for 
kommunalt t il skudd." 

Rundskrivet peker på at kommunene bare kan stille krav, dersom de gir t il skudd ut 
over det som loven pålegger dem. Krav om tariffavtale kan Ikke stilles. 

2.3.10 § 10: Tilbakebetaling 
"Barnehager som i løpet av aret mottar høyere t ilskudd enn den har krav på, skal etter 
vedtak fra kommunen enten tilbakebetale et ti lsvarende beløp elle r få trukket fra beløpet 
ved senere eller neste års utbetaling av til skudd." 

Rundskrivet peker på at denne regelen bare gjelder aw iket mellom utbetalt til skudd og 
avregningen etter regnskapsframleggeisen. Ved saksbehandlingsfe il er det de 
alminnelige reglene i forvaltningsloven som gjelder. 

2.3.11 § 11 : Refusjoner mellom 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 til skudd fra kommunen der barnet er bosatt . 
RefUSjonen skal base res på nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til drift skostnader 
og kapitalkostnader fastsatt av departe mentet. ø 

Rundskrivet påpeker at refu sjonssatsen skal være de nasjonale satsene, korrigert for 
barnehagens til skudd sprosent. 

vår kommentar: Reglene gje lder bare private barnehager. loven gir ikke 
vertskommunen rett til å kreve refusjon av hjemkommunen for barn med plass t 
kommunale barnehager. I slike tilfeller må kommunene inngå avtaler, evt. avs lå 
søknader for barn f ra andre kommuner. Ve ilederen har ikke gått nærmere inn på 
metoder for å beregne refu sjoner mellom kommunene. 

2 .3.12 § 12: Klage på vedtak om tilskudd 
"Eier av ikke- kommunal barnehage kan påklage kommunens vedtak om tildeling av 
til skudd etter denne forskriften til fylkesmannen. ø 

Rundskrivet peker på at kommunen er forpliktet til å behandle klagen se lv før den 
sendes til Fylkesmannen. 

2.3.13 § 13: Endringer I forskriften 
"Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i §3 andre ledd i samsvar med 
gjeldende års budsjettvedtak". 

Rundskrivet påpeker at dette kan skje uten behandling f statsråd. 

Vår kommentar. Denne regelen blir benyttet . Fra 1.8.20 12 er minimumsforpliktel sen 
(~m i n i mumsprose nten~) økt fra 91 t il 92 prosent . 
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3 Regneark-mal for tilskuddsberegning 
Sammen med denne veilederen er det en regnearkmal for tilskuddsberegning. Det er 
også vedlagt et eksempel på tilskuddsberegning fra en fiktiv kommune ~Byen". I dette 
kapitlet vil vi gå gjennom regnearkmalen og t il skuddsberegningen for Byen. 

Det nye tilskuddsregimet mangler en standardi sert regnearkmodell for ti lskudds 
beregning. I rundskrivet er det tatt med et regneeksempel, men det er ikke laget 
praktiske hjelpemidler for kommunene. Til det forrige regelverket laget departementet 
en regnearkmodell , som ble brukt i de fleste kommuner. Vi tror en mal er nyttig. 

Etter forskriften må det gjøres egne beregninger for hver type barnehage, det vil si 
ordinære (heldags) barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Regneark 
malen er laget med tanke på heldagsbarnehager, men kan også brukes for de to andre 
typene barnehager. 

3.1 Fremgangsmåten 
Fremgangsmåten i tilskuddsberegningen er slik: 

l . Beregne driftsutgifter pr. barn i kommunale barnehager 

Dene omhandles i forskriftens paragraf 3 og 4. Man skal beregne driftskostnad pr. 
barn for barn over og under tre år. Regelverket for beregningen er i hovedsak likt det 
som gjaldt før 1.1 .20 l I. Det skal gjøres beregninger både på grunnlag av budsjettet 
og på grunnlag av reg nskapet. 

Kommunen må først finne fram t il relevante tall fra regnskap og budsjett. Kravene t il 
sporbarhet og begrunne lse for valget av økonomidata er innskjerpet i det nye 
regelverket. Dernest må man finne fram til antall barn i de kommunale barnehagene. 
Her bør årsmeldingene fra de kommunale barnehagene benyttes, i alle fall ved 
avregningen. 

2. Beregne kapitalkostnader pr. barn i kommunale barnehager 

Dette er omhandlet I forskriftens parag raf S. Kommunen har valget mellom å beregne 
egne kapitalkostnader pr. barn eller bruke statens standardsatser. Alle bør forsøke å 
beregne eg ne kostnader og gjøre et bevisst valg. 

Kapitalkostnadene beregnes som summen av avskrivninger (kommunale bygg og 
utstyr) og kalkulatoriske rentekostnader. Satsen for 20 12 er 3,2 %. 

Kapitalkostnadene skal deles på antall heltidsbarn i kommunale barnehager med 
samme vekt for alle barn. 

3. Beregne tilskudd til private barnehager 

Etter at trinn 1 og 2 er gjennomført, kan man beregne kommunalt til skudd til de 
enkelte private barnehagene. Satsene for driftstilskudd og kapitaltilskudd ganges med 
anta ll barn i hver barnehage. 

Regelverket kreve r bare en te lling av barn i private barnehager pr. år. Barnetallet 
hentes fra årsmeldingen pr. 15.12 før til skuddsåret . 

Til slutt må summen multipliseres med tilskuddsprosenten for hver enkelt barnehage. 

Figuren under viser framgangsmåten grafisk: 
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Figur 1: Framgangsmåte ved beregning av tilskudd til private barnehager. Kilde : Agenda 
Kaupang . 

3.2 Regnearket 
Regnearket er tilpasset prosessen som er beskrevet i forrige kapittel. Regnearket har 7 
faner. I det følgende skal vi beskrive hvordan de ulike fanene fungerer. 

O. Bruksanvisning for saksbehandleren 

Regnearket skal først og fremst forstås av saksbehandleren i kommunen. Fane O i 
regnearket gir en kortversjon av regelverket og skal fungere som førstehjelp for 
saksbehandler. 

l . Årsmeldinger for kommunale barnehager 

Regnearket beregner antall heltidsbarn over og under tre år i kommunale barnehager 
på grunnlag av årsmeldingene. Barnetallet må beregnes flere ganger: 

• Fane l a beregner antall barn ved årets start, altså på grunn lag av årsmelding 
pr. 15.12 før tilskuddsåret. Dette tallet benyttes som reelt tall ved starten på 
året, og evt. som budsj ett. 

• Fane 1 b beregner på grunnlag av årsmelding ved årets slutt. Dette tallet 
benyttes i avregningen som reelt barnetall ved årets slutt. 

• Hvis kommunen ønsker å bruke planlag t barnetall som grunnlag for 
tilskuddsberegningen i stedet for årsmeldingen, må det plan lagte barnetal let 
legges inn for hver barnehage. Det vil i tilfelle bli fane l c budsjett. 

Barnetallet legges inn for hver barnehage slik det er registrert i årsmeldingen. Det vi l si 
etter alder og avtalt oppholdstid. Regnearket gjør barn med deltidsplass om til 
heltidsplass etter metoden beskrevet i regneeksempelet i rundskrivet. Full plass 100% 
er 45 timer, 33 - 40 timer pr. uke er 37 timer eller 82 % (37 timer j 45 timer) , 25-32 
timer er 29 timer eller 64 %. l 7- 24 timer er 21 timer eller 47 %. 9- 16 timer er 13 timer 
eller 29 %. 0- 8 timer er 6 timer eller 13 %. Barnas alder følger av årsmeldingen. Det 
beregnes antall barn 0-2 år og 3-6 år. 
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Sum heltidsbarn over og under tre år overføre s ti l fane S selvkost kommunale 
barnehager. 

2. 0konomirapporter funksjon 20 1 Førskole 

I fane 2 tar vi inn økonomirapport fra kommunens økonomisystem for funksjon 201 
Førskole . Koblingen til Kostras funksjonskontoplan er nærmere beskrevet og 
begrunnet i kapittel S. 

Vi bruker sa ldorapporter for alle kombinasjoner av ansvar, tjeneste og art / konto for 
funksjon 201. Ved årets start tar vi bare ut tall for bud sjett. Ved årets slutt tar vi ut 
både budsjett og regn skap. på denne måten sikrer vi oss at avregningen baseres på 
samme type data som beregningen ved årets start. 

Det er ikke alle kontokombinasjoner som etter regelverket skal tas med i se lvkost
kalkylen. Myndighetsoppgaver, midlert idige barnehager og spesielt dyre barnehager 
skal for eksempel holdes utenfor. Det samme gjelder feilførte utgifter. Vi merker alle 
postene for å vise om de skal tas med i kalkylen eller ikke og begrunner det. på denne 
måten gjør vi beregningen sporbar og etterprøvbar. 

Sum re levante poster overføres til fane 5 se lvkost kommunale barnehager. 

3. Økonomirapporter funksjon 22 1 Barnehagelokaler 

Fane 3 inneholder økonomirapport for funksjon 221 barnehagelokaler. Rapporten 
defineres på samme måte som fane 2 og har samme rolle i selvkostberegningen. 

Sum relevante poster overføres til fane 5 selvkost kommunale barnehager. 

4. Kapitalkostnader 

Fane 4 beregner kapitalkostnader for kommunale barnehager i til skuddsåret 
(avskrivninger og rente r). 

Grunnlagsdata er 

• Byggekostnader for alle kommunale barnehager. Byggekostnadene skal ifølge 
rundskrivet legges inn netto. Det vil si fratrukket evt. mva- kompensasjon og 
fratrukket eventuelle statlige investering stil skudd. 

• Byggeår for alle kommunale barnehager. Dette er det året bygget tas i bruk. 
Dette trengs for å finne ut om bygget er avskrevet og om det er mottatt mva
kompensasjon eller investeringstilskudd (etter 2003) . 

• Bokført verd i ve d inngangen til t il skuddsåret (JB). 

• Rentesats 

Modellen beregner neste års avskrivn inger basert på kommunelove ns regl er om 
levetid: 40 år for bygg og 10 år fo r utstyr. 

Modellen beregner kalkulatoriske renter basert på fastsatt rentesats og bokført verdi 
ved inngangen til året. 

Dersom kommunen mangler opplysninger om byggekostnader eller bokført verdi, kan 
det foreta s ny taksering av bygget, står det j rund skrivet. Bygget må i så fall avskrives 
over gjenværende levetid (40 år minus dagens alder). Bygget bør føres inn i 
balanseregnskapet i henhold til taksten. 
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Sum kapitalkostnader overføres til fane 5 kommunal selvkost. 

Hvis man ikke ønsker å beregne egne kapitalkostnader, hopper man over fane 4. Da 
benytte r man statens satser direkte i fane 5. 

5. Se lvkost kommune 

I fane 5 beregnes selvkos t pr. barn for den kommunale barnehagedriften, både når det 
gjelder driftsutgifter og kapitalkostnader. Gru nnlaget for beregningen av driftsutgift 
pr. barn er opplysninger og antall barn fra fane l og økonomidata fra fane 2 og fane 3. 
Selvkost kapitalkostnader pr. barn baseres på data om barn fra fane l og kapital
kostnader fra fane 5. 

Det som ska l tas med i se lvkostkalkylen er korrigerte brutto driftsutgifter utenom 
avskrivninger og ekstern husleie, som inngår i kap italkostnadene. Det vil si lønn og 
sosiale utgifter, driftsutgifter ti l egenprodu ksj on, syke lønnsrefu sj oner og netto mva. 
Dette er nærmere begrunnet i kapittel S. 

Selvkostberegningen starter med økonomidata overført fra fane 2 og 3. Vi synligjør 
korreksjoner til rapportene på en mest mulig tydelig måte. Det gjelder for eksempel 
inntak av barnehageutgifte r fø rt andre steder enn funksjon 201 og 22 1. Noen van lige 
problemer: 

• lønnsreserve: lønnsreserve som gjelder funksj on 201 og 22 1 kan være 
plassert på en samletjeneste, for eksempel 120. 

• Premie til AFP, gruppelivsforsikring og yrkesskade for barnehageansatte kan 
være ført som fellesutg ift. Skal be lastes barnehage ifølge Kostra. 

• Barnehagenes andel av IKT -driften, porto, opplæring og te lefon kan være ført 
som fellesutgift. Skal belastes barnehage i følge Kostra. 

• Bruk av premiefond: skal inntektsføres på funksjon 180 etter Kostra. Ska l 
trekkes fra i se lvkost barnehage etter departementets tolkning av fo rskriften. 
Se brev fra Kunnskapsdepartementet til PBl av 15.2.20 12. 

Enkelte utgifter ført på funksjonene 20 1 og 221 må beregnes og trekkes fra i 
selvkost bereg n inge n: 

• Utgifter ti l lærlinger. l ærlinger skal holdes utenfo r selvkost, ifølge rundskrivet. 
Lærli nger kommer på toppen av ordinær bemanning. 

• lønnstilskudd fra NAV. løn ns t ilskudd fra NAV sidestilles med sykelønns
refusj oner og tas med som inntekt i se lvkostkalkylen. Det er refu sjon for 
ekstrautgifter som kommunen har hatt for arbeidstakere med spesie lle behov. 

• Kapitaldel av utg ift til ekstern husleie Kost ra-art 190 leie av lokaler. Dette 
inngår i kapitalkostnadene. 

Det er viktig at disse korreksjonene dokumenteres på en ordentlig måte. 

Administrasjonskostnader plusses på i henhold til rege lve rket med 4 % av de direkte 
driftsutgiftene . 

De samlede driftsu tgiftene inkludert administrasjon fo rdeles mellom barn over og 
under tre år i henhold til fordelingen av helt idsbarn i de kommunale barnehagene, der 
barn under tre år vektes med 1,8. 
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Netto driftsutgifter fo r barn over og under tre år fremkomme r ved å trekke fra 
fo reldrebetali ng og eventuelle matpenger. Inntekte r skal beregnes ved å benytte 
maks pri s og vedtatte satse r for matpenger ganget med antall barn. Det er ikke de 
faktisk mottatte inntektene som ska l føres inn i kalkylen. Rabatter skal således ikke 
inngå i kalkylen. 

Netto drift sutgifter for barn under og ove r tre år deles på anta ll heltidsba rn i de to 
gruppene. Dette gi r kommunens netto selvkost for drift pr. barn ove r og under tre år. 

Når det gjelder kapitalkostnader pr. barn, så de les beregnede kapitalkostnader i fane 4 
på antall heltid sbarn uten å korrigere for alder. 

Selvkostkalkylen er satt opp med to kolonner fo r utgifter: budsjetterte utgifter og 
reg nskapsførte utgifter. Kalkylen skal settes opp på samme måte i de to fasene av 
årshjulet. Det skal væ re enklest mul ig å sammenligne budsjetterte og faktiske satse r. 

Faktisk barnetall i de kommunale barnehagene beregnes på grun nlag av års
meldingene ved årets sta rt og slutt . Den enkleste måten er å forutsette at antallet barn 
ved årets start er i barnehagen i 7 månede r (vårhalvåret), mens antallet om høsten (5 
måneder) til svarer antallet i årsmeldingen ved årets slutt. Denne metoden foreskrives i 
et regneeksempel publisert av Utdanningsdirektoratet 3.7.2012, se udir.no/rege lve rk / 
tolkni ng Itilskudd. 

I fane 5 er det lag t inn en del nøkkelta ll til slutt . Dette er for å kunne drøfte rea li smen i 
de fremlagte beregningene. Store endringer i nøkkeltallene krever en begrunnelse. Vi 
beregne r: 

• Bemanningsfaktor: anta ll heltidsbarn pr. årsverk (styrer og ansatte i ordinæ rt 
pedagogisk arbeid, ikke renholder, vaktmester eller hjelpere for barn med 
speSielle behov). 

• lønn pr. årsverk: lønningene stiger Jevnt fra år til år, så lenge 
kompetansemiksen holdes stabil. Redusert lønn pr . årsverk krever en 
begrunnelse. 

• Driftsutg ifter pr. barn: Forsvarlig drift krever en viss sum pr. barn til 
driftsmidler for barna og de ansatte. 

• Utgifter til drift av lokaler pr. barn. Forsvarlig drift betyr at bygg må vaskes, 
oppvarmes og holdes vedlike. 

• Utgiften til støtteti ltak i forhold til utgiftene ved ordinær drift. Støttepersonell 
skal ikke erstatte ordinæ r bemanning. 

Satsene for driftstilskudd og kapitaltil skudd pr. barn overføres til fa ne 6, der det 
be regnes tilskudd til den enkelte private barnehage. 

6. Tilskuddsberegning 

Her beregnes til skudd til de enkelte private barnehagene. Grunnlaget er de kommunale 
selvkost-satsene i fane 5, års meldingene fra de private barnehagene og barnehagenes 
ti ls kuddsprosent. 
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• An tall he ltidsba rn : Antall heltidsbarn ove r og under tre år beregnes på grunnlag 
av årsmeldi ngene pr. 15.12 året før ti lskuddsåret. Barna på deltid omregnes til 
heltidsbarn slik det er beskrevet for barn i kommunale barnehager. 
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• Selvkost- satsene: det er satser for barn over og under t re år fo r drift, men 
samme sats for kapital. 

• Tilskuddsprosenten: dette er den andelen av det kommunale kostnadsnivået 
den enkelte barnehage etter regelverket har krav på. Det er det største tallet av: 

o Årets minimumsprosent. Det er i år 9 1 % fø rste 7 måneder og 92 % fra 
1.8. Vektet gjennomsnitt for året 2012 er 9 1,4 %. 

o Fjorårets sats for den samme barnehagen, hentes fra fjorårets 
tilskuddsberegning 

For nystartede barnehager skal budsjetterte kostnader legges til grunn , opp til 100 % 
av kommunens netto utg iftsnivå. 

I den samme fanen er det naturlig å legge både tilskudd beregnet ved årets start og 
t il skudd beregnet en er regnskapet fore ligger. Da vil regnearkmodellen inneholde den 
komplette saml ingen beregninger. 

7. 0konomirapporter, styrkingstiltak i barnehagene 

I fane 7 legger vi en økonomirappon for funksjon 211 Styrkingstiltak i barnehagene. I 
noen kommuner har det vært diskusjon om bruken av styrkingst iltak versus ordinær 
drift i de kommunale barnehagene. 

Dataene benyttes ti l å lage et nøkkeltall som viser utgifter t il styrking pr. barn i 
kommunen i forhold til ordinære driftsutgifter. 

3.3 Eksempel- tilskuddsberegning for Byen 
Sammen med ve ilederen er det et regneeksempel for en fiktiv kommune "Byen". I dette 
kapitlet går vi gjennom dette eksempelet. Byen er ingen gjennomsnittskommune. Det 
er metoden som er viktig i dette eksempelet, ikke resultatet. 

Byen er en kommune med 7 kommunale barnehager og 4 private barnehager. Vi skal 
beregne til skudd for 20 11 til de fire private barnehagene. Vi skal både beregne 
tilskuddet ved årets start og avregne etter året er slutt. 

3.3.1 Driftskostnader I kommunale barnehager 
Det er naturlig å starte arbeidet med å beregne utgifter til "ordinær drift" i de 
kommunale barnehagene. Disse utgiftene skal vi finn e på funksj onene 201 Førskole og 
funksjon 221 Barnehagelokaler. 

l fane 2 er det en rapport for funksjon 20 1 Førskole. Rapporten viser: 

• Ansvar: hvilken barnehage gjelder utgiften? 

• Funksjon / tjeneste: hvilken tjeneste gjelder utgiften? Vi har I utgangspunktet 
avgrenset rapporten til funksjon 20 1. Noen kommuner har mer detaljene 
tjenesteinndeli nger. 

• Art / konto: hvilken type utgift gjelder det? Er det lønn, varer / tjenester til egen 
drift , mva. eller andre tin g? 

• Regnskap for året 

• Budsjett for året 
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• Gruppe. Hver linje I rapporten er gruppert etter postene i se lvkostkalkylen, 
eventuelt er det angitt en grunn til å holde denne linjen utenfor selvkost. 

Rapporten for funksjon 20 1 for kommunen Byen er på 392 linjer. Figuren under viser 
et utdrag av rapporten for barnehagen Gr. Ko stra- art er sifrene 2- 4 i "Konto". Funksjon 
er de tre første sifrene i ~tjeneste". 

_ ~T~'. lJ8lH'.mlGifi>KDiilo(l) _.~ 

Re\idliit &idijift 

'" " ...... 2010 FIOkoIe 10100 FIIS11Mn 2 &12 558 2 555 999 , . l .... og lOSlale ulOifter 

'" " .""" 2010 FIOkol. 10200 Vik_ , .... 8<1 100 , . laln og ""Iale utgiter 

" ".- 2010 FIOkoIe 10210 Vikarer mlrvI\Isjon 279220 O l . loon og 100Iale utgift. 

'" ,,- 2010 FerskoIe I(MOO 0'Øt0l " '" O , . Leno og loslaIe utgiflØl" 

'" " ...... 2010 FerskoIe 10910 P""sjompnmie KLP "" '" 352 000 1 l ...... og losi"e utgiler 

'" " ...... 2010 FerskoIe 10!I90 Arbeidsgi---.gilt 432 437 421 000 , . l ...... og loslII. utgifter 

'" ,,- 2010 FIOkoIe 11000 K-.u.ter\el , ... 61X1O 2. V_ og IJ-ne:ster 

'" ".- 2010 Fønkol. 11020 AboMementIIagIitt_...- 11 224 3000 2. V_ og tjenester 

'" Grbamel 2010 Fønkole 11070 lehrilynelle1lingSutslyr 16795 20 000 2. V_ og tiflnester 

" ,,- 2010 Ferskol. \I 100 Medisinsk IoIbnJksmM";elt '" 1000 2. V_ogljenesler 

'" ,,- 2010 F.",.koll! 1\150101811 ..... '''''' 72 000 2. V_ og l;enesler 

'" " ...... 2010 FerslLoie \\200 Div. dfibutg/l'ler '"'' 20000 2. V.erog~ler 

'" " ...... 2010 Ferskol. 11210 VeIIonIlIillak . SlSatt. "" 3000 2. V_ og l;enesler 

'" ".- 2010 FIOkoIe 11230 Tuter. leirskoler ' ''' O 2. V_ og 1~ler 

'" Gr batn81 2010 FerskoIe 11300 Telelonutgiftor "'" 6 000 2. V_ og tiflnester 

" ,,- 2010 F""kol. \\301 Oppg ,pt. mobilt", interm .,.., O 2. Vater og lje!lesler 

" " ..... 2010 F.",.kole 11500 K..-sutg;lt ... "" 7 000 2. V_ og !jenell. 

'" " ...... 2010 F ... kole I\!IOO Reiseut . .... ,,~ O 2. V_ * 
Det som skal tas med i selvkostkalkylen er korrigerte brutto driftsutgifter utenom 
avskrivninger og ekstern husleie. Det vil si lønn, andre driftsutgifter. syke lønns
refusjoner og netto mva. De øvrige postene skal holdes utenfor selvkost. 

Byen har brukt en pivot - tabell i Excel for å oppsummere rapporten før overføring ti l 
fane 5 selvkostka lkyle . Den er gjengitt i figuren under. Samlede relevante budsjetterte 
utg ifter er lønn (fratrukket syke lønnsrefusjoner) og varer / tjenester, til sammen 51,4 
mi ll ioner kroner. Vi ser at MVA ikke er budsjettert, heller ikke syke lønnsrefusjoner. Det 
er budsjettert netto på disse to områdene. 

Figuren under inneholder også regnskapet for de samme postene, til bruk ved 
avregningen. 

", 
Gru " ReoJdert buds elt R nska 
andre tadrag drift '46000 -165298 
andre tadrag 10I1Il O -39681 
a\6krioJng 50000 70a..9 
Bamehagemyndighet 1 976599 4274234 
Feitrilfing 148000 -238702 
IoreIdrebetalirog ·11164 008 -1 1 293967 

, ... - O -315 644 
tilskott private b.hager 21118000 20364534 
, . L00n og sosiale ut9ifter 48566791 50247473 
2. Varer og tjenester 2800 001 5287088 
3. Mw O 488 452 
6. MIØ~ompensasjon O -488 403 
5. svkel00nsret!s 'on O -3830 5!)4 
Totalsum 63349383 64 359 583 

Vi ser av figuren over at de samlede netto utgiftene på funksjon 201 er budsjettert ti l 
63,3 millioner kroner, mens regnskapet viser 64,4 millioner kroner. Dette inkluderer 
mange poster som ikke ska l inngå I kalkylen: 

• Tilskudd til private barnehager 

• Foreldrebetaling 
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• Avskrivn ing på utstyr 

• Kostnader til barnehagemynd ighet ført på funksjon 201 

• Barnehager som etter rege lverket skal tas ut av selvkostkalkylen: midlert idige 
barnehager, nysta rted e barnehager og spes ielt dyre barnehager 

• Feilføringer, må begrunnes 

• Andre fradrag drift. Disse må begrunnes særskilt . Det kan være felles 
opplæringstiltak for alle barnehagene 

Denne bearbeidingen av økonomirapporten sikrer sporbarhet og gjør det mulig å 
etterprøve se lvkostberegningen. All utelatelse av regnskapsposter fra selvkost kalkylen 
må begrunnes. 0konomirapporten skal være i overensstemmelse med offisielle tall fra 
budsjett og reg nskap. Regnskapsrapporten for funksjon 201 i fane 2 skal være i 
overensstemmelse med Kostra- rapporten på nettet. 

Vi henter inn en tilsvarende tabell fra fane 3, som inneholder økonomirapport for 
funksjon 221 barnehagelokaler. Avskrivninger ska l ikke tas med som driftsutgift. 
Relevante bud sjetterte utg ifter er lønn, sykelønnsrefusjoner og varer / tjenester, til 
sammen ca 4,3 millioner kroner. Regnskapet for de samme postene er ca 4,8 mill kr. 
Se figu ren under. 

Opplysningene fra fane 2 og 3 overføres til se lvkostkalkylen i fane 5. Se lvkostkalkylen 
har 5 kolonner: 

• Artsg ruppe: viser hvilken post i kalkylen beløpet gje lder. Dette skal være de 
samme kategoriene som er benyttet ved gruppering av økonomirapportene i 
fane 2 og 3 

• Gruppe nøkkeltall: Postene grupperes for å inngå på riktig måte i nøkkeltall for 
den kommu nale barnehagedriften 

• Budsjett 

• Regnskap. Selvkostkalkylen inneholder både regnskap og budsjett. Det skal 
være så enkelt som mulig å sammenligne planlagt se lvkost med faktisk 
se lvkost. Begge beregningene skal baseres på de samme utgiftspostene 

Man kan bare føye t il nye kolonner på samme regnearket for å få fram budsjett 20 12, 
regnskap 2012 og budsjett 2013. 

Byen beregner se lvkost for driften inkludert administrasjonspåslag til 58,S millioner 
kroner. Driften ble litt rimeligere en budsjettert. Regnskapet for året viser 57,9 
millioner, se figuren under. 
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Beløp i 1000 kr B·2011 R·2011 

Gruppe 

Funksjon 201 barnehage Art Kostra nøkkeltall 
Lønn og sosiale utgifter 00(J.{)99 lønn 201 48567 50181 
Varer og tjenester 100-290 Drift 201 2800 5287 
M", 429 Drift 201 - 488 
Fordelte utgifter 690 lønn 201 - -
Sykelønnsrefusjoner 710 lønn 201 - (3831) 
MVA-kompensasjon 729 Drift 201 - (488) 
Internt sal~ 790 lønn 201 - -
Sum funks·on 201 relevante bameha , 51 367 51 637 

Funksjon 221 barnehagelokaler 

Lønn og sosiale utgifter 00(J.{)99 l ønn 221 2081 2849 
Varer og tjenester 100-290 Drift 221 2217 2178 
M", 429 Drift 221 523 
Fordelte utgifter 690 l ønn 221 
Sykelønnsrefusjoner 710 Lønn 221 (1SO) 
MVA-kompensasjon 729 Drift 221 (521) 
Internt sala 790 l ønn 221 
Sum funks·on 221 relevante bamehaoer 4298 4 849 
Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner 
+andel lønnsreseM 201 inkl sos.k lønn 201 lønn 201 520 
+Iandellønnsreser.e 221 inkl sos.k. lønn 221 lønn 221 55 
+premie AFP, pensjonsforsikring lønn 201 
+yrkesskade forsikring Lønn 201 
+andel av IKT fagsystem bamehage Drift 201 
+ felles opplæring Drift 201 
+felles porto, telefon, Drift 201 
+ andre barnehageutgifter ført feiles Drift 201 
- andel bruk av premiefond funksjon 180 Lønn 201 
Evt fradrag I barnehagenes regnskaper: 
-refuSjoner NAV attføring mv art 700 lønn 201 (341) 
-lærl inger lønn 201 (53) 
-andre fradrag lønn lønn 201 (40) 
-andre fradrag drift Drift 201 (418) 
-kanitaidel innleide lokaler 190 Drift 221 
Sum korreks'oner 575 852 
Sum direkte dri ft sut ifter 56240 55634 

Administrasionsoåslaa 4% 2250 2225 
SUM driftsut ifter bameha e 56490 57859 

Figuren over viser først hvilke beløp som er hentet inn fra fane 2 og 3. Deretter ser vi 
hvilke korreksjoner som er gjort i forhold til tallene fra fane 2 og 3. Barnehagenes 
andel av lønnsreserven er plusset på med kr 575 000 i budsjettet (fordelt etter 
sektorens andel av samlede årsverk). 

Vi ser at det er lagt til rette for andre typer påpluss inger når det gjelder AF P
kostnader, andel av IKT - driften, porto, telefon og opplæring. Dette er poster som skal 
tas med j barnehagekostnadene i henhold til Kostraveilederen og uttalelser fra 
Utdanningsdirektoratet. Hvis dette er ført på andre funksjoner enn 201 / 221, må de 
likevel plusses på selvkostkalkylen. 

Det kan også hende at det skal utelates en del av de utgiftene som er hentet inn fra 
funksjon 201 eller 221. Det kan for eksempel være: 

• Lønn til lærlinger. 

• Lønnstil skudd fra NAV. 

26 
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Vi ser at det har vært gjort reduksjoner i kalkylen for Byen når det gjelder både 
lærli nger og refusjoner fra NAV. Det er også gjort andre korreksjoner som må 
begrunnes spes ielt. 

Adm er plusset på med 4% av brutto driftskostnader. 

3.3.2 Selvkost drift pr. barn I kommunale barnehager 
Nå har vi beregnet de totale driftsutgiftene i den kommunale barnehagedriften. Neste 
oppgave er å finne nettoutgiftene og forde le utgiftene pr. barn. Vi starter med å finne 
antall barn. 

I Byen har man valgt å legge årsmeld ingene ved årets start ti l grunn for 
budsjetteringen av antall barn. De kommunale barnehagene var fulle ved årsskiftet 
2010 / 20 11 . Årsmeldingene gir derfor et realisti sk bilde av antall barn. 

Årsmeldingene ved til skuddsårets start i fane l a viser at det var 447 barn i de 
kommunale barnehagene. Det var 273 barn over 3 år og 174 barn under tre år. 
Oppholdstiden varierer. Barna omregnes t il 172,8 heltidsbarn under tre år og 268,7 
over t re år, ti lsammen 44 1,5 heltidsbarn, se figu ren under. 

oppholdstid limetall I Fi l Grl sa l se l Sol vi i viøls um 
Barn 0·2 j r Andel full plass -
0-8 timer 13" O O O O O O O -
9-16 timer ,,% O O O O O O O -
17·24 timer "" O O O O O O O -

25-32 l imer 54 " O O 2 O O O 1 3 
3~Otimer "" O O O O 1 O O 1 
41 t imer eller mer 100 % 8 6 31 22 39 " 24 170 

Barn 3.& jr 
0-8 limer 13% O O O O O O O O 
9-16 timer ,,% O O O O O O O O 
17·24 timer ,, % O O • O O 1 O 5 
25-32 timer .. % O O 1 O O O 1 2 
3~Otimer ,,% O 1 2 O O O 2 5 
41 t imer eller mer 100 " 26 27 24 24 59 62 39 261 

Bam 0-2 år 8 6 33 22 " 40 25 17. 
Bam 3-6 år " 26 " ,, " 31 " 24 " 59 " 63 " 42 273 
B,m 34 34 .. .6 99 103 67 447 

-
Hellidsbam 0-2 år 8,0 6,0 32.3 22,0 39,8 40.0 24,6 172.8 
Heltidsbarn 3-6 år 26,0 27.8 28.2 24,0 59.0 62. 5 41 .3 268.7 
Hellidsbam 34,0 338 50,' 46.0 99 102 66 4415 

Vi skal også beregne det fakti ske barneta llet som skal legges til grunn i avregningen 
ved årets slutt . Årsme ldingen pr. 15.12.2011 viser at det fremde les var 447 barn , men 
med litt endret oppholdstid. Det var 443, l heltidsbarn i de kommunale barnehagene 
ved årets slutt, se figuren under. 
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Oppholdstid Timetall I FJI Grl Sal se l So l Vi! VIØISum 
Bam 0-2 år Andel full plass -
0-8 timer 13 % O O O O O O O -
9-16 timer 29% O O O O O O O -
17-24 timer 47% O O 2 O O 1 O 3 
25-32 timer 64% O O O O O O O -
33-40 timer 82% O O O O O O 1 1 
41 timer eller mer 100 % 9 9 23 20 44 38 26 169 

Bam Hi år 
0-8 timer 13 % O O O O O O O O 
9-16 limer 29% O O O O O O O O 
17-24 limer 47% O O 1 O O O 1 2 
25-32 limer 64% O O 1 O O O 1 2 
33-40 limer 82% O O O O O O 2 2 
41 timer eller mer 100 % 24 22 37 32 54 65 34 268 

Barn 0-2 år 9 9 25 20 44 39 27 173 
Barn 3-6 år 

, 
24 ' 22 ' 39 ' 32 ' 54 ' 65 ' 38 27' 

Barn 33 31 64 52 98 104 65 447 

Heltidsbarn 0-2 år 9,0 9,0 23,9 20,0 44,0 38,5 26,8 171 ,2 
Heltidsbarn 3-6 år 24,0 22,0 38.1 32,0 54,0 65,0 36,8 271 ,9 
Heltidsbam 33,0 31,0 62,0 52,0 98,0 103,5 63,6 443,1 

Vi skal beregne se lvkost pr. barn over og under tre år. Selvkostregnskapet Fordeles på 
antall barn ved å vekte småbarna med 1,8. Antall vektede barn blir 579.7, se figuren 
under. De samlede budsjettene utgiftene Fordeles med 31,4 millioner kroner For barn 
under 3 år og 27,1 millioner kroner for barn over tre år. 

Be øp i 1000 kr B-20ll R-20H 

Antall barn (heltidsbarn) 
Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 172,8 172,1 
Barn 3-6 år. aiennomsnitt oer måned 2687 2700 
SUM barn 4415 4422 

Korrigertelstandardiserte barn. Vekt (forskriften) 
Barn 0-2 år 1,8 311,0 309,8 
Barn 3-6 år 1 O 2687 2700 
SUM barn 5797 5799 

Andel av plassene elter alder (vektet) Andel 
Barn 0-2 år 54% 53% 
Barn 3-6 år 46% 47 % 
Sum 100% 100% 

Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) 1000 kr 
Barn 0-2 år 31 381 30916 
Barn 3-6 år 27109 26944 
SUM 58490 57859 

Faktisk antall barn i gjennomsnitt gjennom året. 
Ved avregningen skal vi dele utgiftene i regnskapet på det faktiske antal let barn som 
har vært i de kommunale barnehagene gjennom året. Vi har barneta ll ved årets start og 
slutt. Vi har ikke tall for hver måned. Vi må ans lå/ estimere anta llet. Antal let ved årets 
start er brukt som estimat for vårha lvåret (7 måneder) . Antallet ved slutten av året er 
brukt som estimat for høsthalvåret (5 måneder). Dette gir 442,2 barn, slik: 
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• Under tre år: 172,8*7/12+ 171,2*5/12 "" 172,1 

• Over tre år: 268,7*7/12+271,9*5/12 = 270,0 

Foreldrebetalingen 
Til slutt skal fore ldrebetalingen trekkes fra, og dermed kommer vi fram ti l netto 
driftsutgift pr. barn over og under tre år. I Byen utgjør den budsjetterte foreldre
betalingen 12,4 millioner kroner, når antall barn i ka lkylen ganges med makspris og 
vedtatte satser for matpenger. Med faktiske barnetall blir be løpet kr 20 000 høyere. 

Dette gir netto budsjettert se lvkost på 46, l millioner kroner. Selvkosten i avregningen 
blir 45,4 millioner kroner. Budsjettert netto se lvkost blir kr 153 500 pr. barn for barn 
under tre år og kr 72 800 for barn over 3 år. Faktisk netto selvkost er kr 151 500 for 
barn under tre år og kr 71 700 over tre år. Bereg ningen er vist j figuren under. 

Beløp j 1000 kr 8-2011 R-20H 

Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr 

Satser per år, hel plass i 11 måneder: 
Foreldrebetaling uten rabatter 25,63 25,63 
Kostpenger barn 2,48 2,48 

Inntekt ti l kommunen årlig: 
Barn 0-2 år 4857 4838 
Barn 3-6 år 7552 7589 
SUM foreldrebetaling 12408 12427 

Offentlig finansiering : Kostnad minus betaling: 
Barn 0-2 år 26524 26078 
Barn 3-6 år 19557 19354 
SUM barn 46081 45432 

Satser for driftsti lskudd per plass (100%) 
Barn 0-2 år 153,5 151 ,5 
Barn 3-6 år 72,8 71 ,7 

3.3.3 Kapitalkostnader pr. barn i kommunole barnehager 
Kapitalkostnadene blir beregnet i fane 4 på grunnlag av lokale forhold i Byen. 
Avskrivninger 2,4 millioner kroner pluss renter 3,1 mill ioner gir samlede 
kapitalkostnader på 5,5 millioner, se figuren under. 
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Figuren over viser byggekostnad netto, byggeår og restverdi ved årets start 2011 for 
alle de syv kommunale barnehagene. Utstyr er ikke aktivert separat i barnehagene. 
Rentesatsen på 3,8 % er oppgitt i skriv fra Kunnskapsdepartementet høsten 2010 og 
gjaldt for 2011. 

Antall barn i kommunale barnehager er 441,5 i budsjettet og reelt 442,2. 
Kapitalkostnader pr. heltidsbarn blir derfor kr 12 40 l i budsjettet og kr 12 382 ved 
avregningen. 

De lokale kapitalkostnadene er mye høyere enn statens standardsatser på kr 7 800 pr. 
heltidsbarn. Kommunen Byen bestemmer seg for å bruke statens satser i tilskudds 
beregningen. Valg av prinsipp er en naturlig del av budsjettbehandlingen. 

3.3.4 Tilskudd til de private barnehagene 
Tilskuddsberegningen er basert på barnetall i de private barnehagene, kommunal 
selvkost fra fane 5 og tilskuddsprosenten. Vi starter med å telle barn over og under tre 
år og gjøre dem om til heltidsbarn. Årsme ldingene pr. 15.12.2010 viser at det var 212 
barn i de fire private barnehagene ved starten av 2011. Ikke alle var på full tid. Barna 
omregnes til 205,8 heltidsbarn, fordelt med 64,7 under tre år og 141 , lover tre år, se 
figuren under. 

I Pbh~ge 11 Pbh~g. 21 pbh", glt3l pbh",ge4l sum 

SUI.1 " 53 53 58 '" Barn 0-2ir Andel full plass 
0 ·81irrer 13 33 ~ • 1 • O 1 
9 -113 limer 28 89 __ • • • O 
17 -24 lJme! 4887 &;. O • • , , 
25.32 t,mer 6444." • • • O 
33-10 timer 82 22 ~ 2 • • O 2 
41 tLmt'f eller mer t OOOO ' . 17 16 " 15 62 
6 .. m3· Ur -
(l·8timer 13 33 ~ O • • O 
9·1 6 limer 28 89 ~ • • • O 
17 -24 t'me< 4667 ... • • 1 5 6 
25.32 timer fl.4 44 0, O • • O 
33-40 timer 8222 '. 1 • 3 O 4 
41 IIm!.'f eH er mer 1(\0 00 ~ 2B 36 35 " 135 
SUI.l " 53 53 " '" 
Bam 0·2 ar " 17 " 17 61 
Bam 3·6 ar 29 36 39 41 "5 
SUI.l barn " 53 53 58 212 

Heiepinser 
Bam 0·2 ar 186 161 ". 15' 647 
Bam 3-6 ar '" 36. 379 383 141 l 
SUI.I barn '" 521 519 5<3 "" 8 

Byen teller bare barn i de private barnehagene en gang pr. år, i tråd med minstekravet i 
forskriften. Både tilskuddsutbetaling for 2011 og avregning vil basere seg på 
årsmeldingene pr. 15.12 2010. 

Vi kan nå beregne tilskudd. Antall barn ganges med tilskuddssatser og tilskudds 
prosent. Først beregningen ved årets start. Samlede tilskudd for de 205 ,8 heltidsbarna 
beregnes til 19,5 millioner kroner, se figuren under. 
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Pbhage 11 Pbhage 21 Pbhage31 Pbhago41sum 

Hele plasser 
Barn 0-2 år 18,6 16,1 14,0 15,9 "" Barn 3.s år 288 360 379 383 141 l 
SUM barn '" 521 519 5" 2Q58 

Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av budsjett 2011 

Driftstilskudd små barn 153496 153496 153496 153496 
Driftstilskudd store barn 72784 72784 72784 72784 
Kapitaltilskudd per barn 7800 7800 7800 7800 

Tilskuddsprosent 2010 86,25 % 86,25 % 86,25 % 86,25 % 
Minstekrav 2011 89,25 % 89,25 % 89,25 % 89,25 % 
Valg: st0l'ste avdisse br 2011 89,25 % 89,25 % 89,25 % 89,25 % 

Tilskudd kroner 

DriftsWskudd Barn 0-2 ar 2554 197 2210187 1917 931 2182788 8865102 
Barn 3-6 år 1872 293 2338562 2464151 2490 135 9165141 

Kapitaltilskudd Alle barn 330 439 362926 361 534 377 777 1432677 
Fradrag b- naturalYft~ser 
Trekk i hl til brskrift 6 
Samlet tilskudd 4756 929 4911675 4743616 5050 700 19462919 

Figuren viser at alle de fire private barnehagene fikk tilskudd etter minstekravet i loven 
i 2010, med tilskuddsprosent 86,25. I 2011 steg minstekrave t til 89,25 % (88 % til 1.8. 
og 91 % resten av året), Det var ingen nye private barnehager i Byen som skulle ha 
tilskudd i henhold til bud sjen erte kostnader, 

Skjemaet gir mulighet til å foreta eventuelle trekk i ti lskuddet, Det kan være 
naturalyteiser (gratis husleie) elter trekk etter forskriftens § 6 (lav lønn og høyt 
utbytte), Det har ikke vært aktuelt i Byen i 2011. 

Avregning: 

Da regn skapet for 2011 forelå for Byen, ble det gjort ny tilskuddsberegning basert på 
selvkost regnskap i stedet for budsjett. Antall barn, kapitalkostnader og tilskudds
prosenten er lik i begge kalkylene, Ti lskuddet ble nå beregnet til 19,2 millioner kroner, 
se figuren under. 
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l Pbhll9ø,1 Pbh,lge 21 Pbhage31 PbhllQe4 1sum 

Hele pluur 
Bam 0-2 år 18.6 16.1 14.0 15.9 64,7 
Bam 3-6 år 28.8 360 37.9 38,3 141.1 
SUM bam 47.5 521 51 .9 5" 205,8 

Satser for kommunalt tilskudd til private bamehager, på grunnlag av regnskap 2011 

Driftstilskudd små bam 151498 151498 151498 151 498 
Driftstilskudd store bam 71674 71674 71674 71674 
Kapitaltilskudd per bam 7800 7800 7800 7 800 

Tilskuddsprosent 2010 86.25 % 86.25 % 86.25 % 86.25 % 

Minstekrav 2011 89.25 % 89.25 % 89.25 % 89.25 % 
Valg: slersle av disse br 2011 89.25 % 89.25 % 89.25 % 89.25 % 

Tilskudd kroner 

Driftst~skudd Bam 0-2 år 2520 948 2181416 1 892 964 2154 374 8749702 
Bam 3-6 år l 843738 2 302896 2426 570 2452157 9025360 

Kapitaltilskudd Alle bam 330 439 362926 361534 377 777 l 432677 
Fradrag kli' naturalyteIser 
Trekk i ht til forskrift § 6 
Samlet tilskudd 4695125 4 8.47238 4681068 

"" 308 
19207739 

De private barnehagene i Byen har altså fått utbetalt høyere tilskudd i 20 l l enn de har 
krav på. Differansen på ca . kr 255 000 vil bli trukket fra ved utbetaling av tilskudd for 
20 12, 

3.3.5 Nøkkeltall for den kommunale barnehagedriften 
I fane 5 er det beregnet noen nøkkeltall for den kommunale barnehagedriften. Dette er 
til hjelp ved analyser av barnehagedriften . Man kan fø lge utviklingen over tid i egen 
kommune eller sammenligne tallene med andre kommuner. Slike analyser er viktige 
når man ska l etterprøve og drøfte realismen i se lvkostkalkylen. 

Nøkkeltallene for Byen viser at barnehagene drives rasjonelt . Bemanningen er lav. Det 
er små endringer fra budsjett til regn skap. Alle awikene har en rimelig forklaring : 

32 

• Bemanning: Det var planlagt 5,8 barn pr. årsverk, inkludert ledelse. Re sultatet 
ble 5,9 barn pr. årsverk. Her er barn under tre år vektet 2/1 , siden dette legges 
til grunn i den kommunale driften. Antall barn hentes fra selvkostkalkylen. 
Årsverk hentes fra årsmeldingene ved året s start og slutt og vektes (5 / 12 på 
høsten og 7/12 på våren). Årsaken til awiket er mindre bemanning enn 
planlagt . Bemanningen er lave re enn gjennomsnittet i norske barnehager. 
Tilskuddssatsene i Byen er også lavere enn de nasjonale satsene for 201 l . 

• lønnsnivå: Utgift pr. årsverk var planlagt til kr 464000, men ble kr 439 000. 
Dette er all lønn, inkludert sosiale utgifter og vikare r. Årsaken ti l awiket er økt 
bruk av vikarbyrå, som faktureres som kjøp av tjenester. 

• Driftsmidler pr. barn (varer og tjenester) : Planen var kr 6300, realiteten ble 
kr 11 000 pr. barn. Årsaken er økt innkjøp av vikartjenester fra vikarbyrå 
(motsvarer lavere lønnsutgifter) . 

• Utgifter til lokaler pr. barn: planen var kr 9 900, rea liteten ble kr 11 000. 
Uforutsette vedl ikeholdskostnader. 

• Bruk av styrkingst il tak : Netto utgift funksjon 211 var budsj ettert til 14 ,1 % av 
funksjon 201. Realiteten ble 14,0 %. 
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Nøkkeltallene for Byen fremg år av figuren under. 

Nøkkeltall: 
Bemanning årsverk 
Barn vektet 211 
Barn per årsverk 

Larm funksjon 201 
Lønn per årsverk 

Driftsmidler funksjon 201 
Driftsmdler funksjon 201 per barn heltid 

Driftsutg ifter lokaler bamehage 
Utgifter lokaler per barn heltid 

Funksjon 201 samlet. netto 
Funksjon 211 samlet , netto 
Forholdstall funksjon 211 /201 

Lonn 201 

Drift 201 

Sum 221 

Nøkkeltallene er nærmere beskrevet i kapittel 4.5. 

R7720 

8·2011 R·2011 
105.8 104 .6 
614.3 614.3 

5.8 5,9 

49087 45916 
464 439 

2800 4869 
6,3 11 ,0 

4 353 4849 
9,9 11 ,0 

63349 64 359 
8938 8986 
14,1 'lo 14,0 Ol. 
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4 Utvalgte temaer 

4.1 Definere driftsutgifter og administrasjonsutgifter 
Forskriften fra 2011 definerer ikke begrepene ~ord in ære driftsutgifter". Tid ligere ble 
selvkostberegningen direkte knyttet ti l Kostras tjenestekontoplan. Det har vært mye 
diskusjon om hvilke kostnader som skal tas med i selvkostkalkylen etter 20 11. 

Forskriften sier i paragraf 3 at tilskuddet skal dekke "kostnader til ordinær drift", Dette 
omfatter ~drif[skostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader". I paragraf 4 
står det at administrasj onskostnadene dekkes ved et påslag på driftskostnadene på 4 
prosent. 

Veilederen legger til grunn at driftsu tgifter og administrasjonsutgifter defineres i 
henhold til Kostras rege lverk. Det vil si kostraveilederen for 2012, se Krd.dep / 
databaser /Kostra / Reg nskapsrapportering. 

Kostrafunksjonene viser hvilke tjenester som ytes t il publikum. Direkte 
barnehageutgifter finnes på følgende funksjoner: 

• 20 1 Førskole (ord inært, pedagogisk t ilbud) 

• 22 1 Førskolelokaler (drift av lokaler) 

• 211 Styrkingstiltak (for barn med spesielle behov) 

Etter denne tankegangen vil driftsutgiftene i den kommunale selvkostkalkylen være 
utgifter innenfor funksjon 201 og 221. Funksjon 211 Styrkingstiltak gjelder ikke 
ordinære driftsutgifter og skal ikke tas med. 

Administrasjonsutgiftene er kommunale fellesutgifter, samlet på følgende funksjoner: 

• 110 Revisjon og kontroll (kontrollutvalget og revisjonen) 

• 120 Administrasjon (ledere som leder andre ledere, samt støtteavdelinger og 
staber) 

• 121 Eiendomsforva ltning (ledelse av dette arbeidet, inkludert fo rsikring av 
byggene) 

• 130 Ad ministrasjonsloka ler 

Veilederen forutsetter at adminisuasjonspåslaget på 4 % ska l dekke alle kostnader som 
etter Kostras rege lverk skal føres på funksjonene 110- 130. 

Det er bare visse typer utgifter som skal tas med . Vei lederen definerer ordinære 
driftskostnader i tråd med Kostra. Man skal måle kostnaden ved egenproduserte 
tjenester. Dette kalles i Kostra ~korrigerte brutto driftsutgifter~ . Det defineres av 
Kostras artskontoplan: 

• 010- 099 Lønn og sosiale utgifter 

• + 1 00- 299 Varer og tjenester til egen produksjon 

• +429 Mva 

• + 590 Avskrivninger 
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• -690 Internt salg 

• -7 10 Sykelønnsrefu sjoner 

• -729 Kompensasjon for MVA 

• -790 Fordelte utgifter 

Ve ilederen tar ut to artskontoer fra Korrigerte brutto driftsutgifter : 

• - 590 Avskrivninger, siden dette skal inngå i kapitalkostnadene 

• - 190 l eie av lokaler og grunn (ekstern husleie) , siden dette hovedsakelig 
gjelder kapitalkostnader 

Ve ilederen flytter en post fra administrasjon til drift: 

• Forsikring bygg. Utdanningsdirektoratet har i brev av 10.5.20 12 skrevet at 
dette er en direkte barnehagekostnad. 

Etter vår vu rdering er denne tolkningen i tråd med forskriften og rund skrivet. I d isse 
dokumentene står det ingen ting om forholdet t il Kostras konto plan og begreper. Vi 
har bare fu nnet ett punkt der en tolkning i henhold til Kostra er i strid med uttalelser 
fra di rektoratet. Det gj elder forsikringspremie for kommunale barnehage bygg. Kostra 
plasserer dette som en fellesutgift i funksjon 12 1 Eiendomsforvaltning. Direktoratet 
uttaler at dette er en ordinær barnehage kostnad. 

Det er svært viktig å knytte tilskuddsberegningen til Kost ras regler. Dette er kjente 
reg ler som hand ler om nettopp de spørsmål tilskuddsforskriften regulerer. Det er 
innarbeidete regnskapsreg ler, forvaltet av Kommunaldepartementet. Det f innes ingen 
andre regelverk på dette området. Tallene offentl iggjøres av SSB på internett . Det er 
svært uheld ig å bygge opp et nytt rege lverk for gruppering av driftsutgifter i t illegg til 
Kostra - reglene . 

Påslaget for administrasjon er basert på en utred ning fra Telemarksforskning høsten 
20 10. Satsen på 4% er ikke beregnet med utgangspunkt i Kostras skill e mellom 
ad ministrasjon og drift. 

4.2 Telling OV born gjennom året 
Før 201 1 ble statstilskuddet t i l kommunale og private barnehager beregnet på 
grunnlag av telling av barn pr. 15. 12. året før tilskuddsåret, men korrigert ved 
endringsmeldinger gjennom året. Kommunale driftstilskudd på gru nnlag av flere 
tell inger av barn pr. år er nytt fra 20 11 . 

Det er behov for å kunne endre barnetallet i kalkylene gjennom året. Det gjelder både i 
private og i kommunale barnehager. I kommunale barnehager skal avregningen 
baseres på ree lt barnetall gjennom året. Store endringer i barnetall i private skal 
fremde les gi endret t il skudd , sier forskriften (endringsmeldinger). 

Anfall barn I kommunale barnehager: to fellinger 
Ve ilederen har et opplegg for å beregne gjennomsnittlig antall barn i kommunale 
barnehager gj ennom året. Dette er en sentral oppgave ved avreg ning når året er slutt . 
Forskriften og rund skrivet gi r ingen anvisn inger for slike tellinger. 

Forskriften sier at det ska l gjøres en ny til skuddsberegning når året er slutt , på bas is 
av regnskaptallene. Dette innebærer at det fakt iske barnetallet som har vært i 
barnehagene må beregnes. Ved årets start beregnes selvkost pr. barn på grunnlag av 
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plantall for pengebruk og antall barn. Kommunen kan legge krav til effektivisering inn i 
barnehagebudsjettet. La oss si at kommune n har 100 barn over tre år og 50 barn 
under tre år i årsmeldingen 15 .12 før året starter, men budsjetterer med 120 store og 
60 små barn fra høsten , uten økt bemanning. Slik effektivisering vil gi lave re 
tilskuddssatser for private barnehager. 

Når året er slutt, må virkeligheten legges til grunn for avregningen. Hvor mange barn 
har kommunen egentlig hatt i sine barnehager? Klarte barnehagene å effektivisere som 
planlagt? Årsme ldingen ved årets s lutt vise r kanskje bare 110 store og 50 små barn. 
Hvilket barnetall skal man da legge til grunn for avreg ningen? 

Veilederen løser problemet slik: 

• Antall barn i årsmeldingen pr. 15. 12 før tilskuddsåret benyttes som anslag på 
anta ll barn om våren, i syv måneder. 

• Antall barn i årsmeld ingen 15.12 i tilskuddsåret brukes som anslag på antallet 
barn i høsthalvåret. 

Budsjettert antall store barn blir 100"7/ 12+ 120*5 / 12= 108 ,3 

Faktisk antall store barn blir 1 00"7/ 12+ 1 10" 5/ 12 = 1 05,2 

Utdanningsdirektoratet støtter den ne regnemåten. Det er publisert et regneeksempel 
på udir.no /barnehage / rege lve rk / tolkninger/ tilskudd . Se artikkel datert 3.7.2012. 

Månedlig telling og utbetaling 
En del kommuner har valgt å telle barn i de kommunale barnehagene hver måned fo r å 
få en mer presis beregning av selvkost. 

I disse tilfellene trenger kommunen en mer detaljert metode for å lage et gjennomsnitt 
for året. Utgangspunktet må være at barnetall et er konstant, dersom årsmeldingene 
ved årets start og s lutt viser like mange barn. Det er treåringene som er problemet, 
det vi l si de barna som fyller tre år i tilskuddsåret. Vi foreslår å te lle disse som 
toåringer om våre n og treåringer om høsten. 

• Dette er i samsvar med direktoratets brev av 3.7.2012 (gir samme resultat). 

• Dette er så vidt vi fo rstår i samsvar med praksis i de fleste barnehager. Barn 
flyttes opp i treåringsavdeling fra de n dagen de fyller tre år eller fra høsten i 
det året de fyll er tre år. 

• I enke lte kommu ner behandles barna som treåringer fra 1. l . i det året de fyller 
tre år. Dette er i samsvar med van lig tolkning av både arealnormen og 
bemanningsnormen for førskolelærere. 

Regnearket under viser hvo rdan beregningen blir i en kommune med 151 heltidsbarn 
ved årets start og 148 heltidsbarn ved årets s lutt. Barn te lt som barn under tre år er 
merket med gult. 
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Telling av barn I private barnehager-endringsmeldinger og månedlig telling 
Forskriftens paragraf 7 sier at tilskuddet til de private barnehagene skal end res som 
følge av store endringe r av barnetallet gjennom året. Hva er "store endringer"? 
Nedlegge lse e ller opprettelse av avde linger er store end ringer, står det i forskriften. I 
disse ti lfe llene skal barnehagen få korrigert tilskuddet for de gjenværende månedene i 
året. Ti store barn ekstra fra 1.3 . gir ekstra støtte for ti store barn i 10 måneder. 

De private og kommunale barna skal behandles li kt . Det gjelder også barn som fy ller 
tre år i tilskuddsåret. Tilskuddet til en ekstra treåring fra 1.3. håndteres slik: han 
behandles som småbarn til og med juli og stort barn fra august. Det blir 
småbarnsti ls kudd i 5 måneder og storbarnstilskudd i 5 måneder. I en uttalelse av 
13.8. sier Utdan ningsdirektoratet at telli ngene bare ka n benyttes for kom mende 
måneder. De kan ikke brukes på tid ligere måneder. Te llingene kan ikke gis 
tilbakevirkende kraft. 

Kommunen kan legge terske len lavere gjennom lokal forskrift. Noen kommuner ø nsker 
å te lle barn hver måned gjennom året . Man ønske r å telle ofte for å stimulere til økt 
produ ksjon. Rasjonell drift i barnehagene er et mål i seg selv. Tilskuddssystemet bø r 
premiere effektiv drift, både i kommunale og private barnehager. 

Ønsket om mange tellinger må veies mot admi nistrative kostnader og risiko for 
ø konomiske misligheter. Ko mmunen må ha en gjennomtenkt rutine for å kontro llere 
barnetallet. 

Andre metoder for å telle barn gjennom året 
Noen kommuner har va lgt å behand le alle barn som to år hele det året de fyller tre år. 
Hvis barn som fyller tre år i tilskudd såret skal reg nes som toåring på høsten , øke r den 
beregnede pleietyngden om høsten . Amall barn vektet med alder øker. 

I denne vei lederen har vi ikke va lgt en s lik te ll emåte. Ve ilederen legger til grunn at 
treåringene flyttes over til storbarnsgruppe i august e ller når de fyl ler tre år og 
erstattes av nye e[t- og toåringer. 

Veilederens tellemåte er bedre i samsvar med faktiske bemanni ngsplaner for barne
hagene . Barnehagene har samme bemanning vår og høst. Vi er ikke kjent med at det 
finnes barne hager som fakti sk regne r treåringene som små he le året , og har økt 
bemanning om høsten. Dersom toåringe ne regnes som små hele året, vil det derfor g i 
enhetskostnader som ikke er reelle . 
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4.3 Sammenligne budsjettert selvkost og faktisk selvkost 
Kravet om å sammenl igne planlagt og faktisk selvkost er nytt fra 20 11 . Før 2011 var 
det ingen etterskuddsvis beregning. 

Veilederen har et opplegg for å sikre at budsjettert selvkost og faktisk selvkost settes 
opp på samme måte. De to kalkylene skal kunne sammenlignes. Dette oppnås ved å 

• Sette opp budsjett og regnskap i to kolonner med samme krav til beregningen 

• Hente tallmateriale fra den samme rapporten fra kommunens økonomisystem. 

• Lage nøkkeltall på samme måte for budsjettert og faktiske kostnader. 

Disse kravene støtter forskriftens krav om etterprøvbarhet og dokumentasjon. Det er 
lett å kontrollere at de samme postene tas med i begge faser av arbeidet. 

4.4 Sporbarhet 
Veilederen har et opplegg for sporbarhet i selvkostkalkylen. Det skal være mulig å 
sjekke hvilke poster i budsjett og regnskap som er tatt med i beregningen av 
kommunal se lvkost. Det skal være mulig å sjekke hvilke poster som ikke er tatt med. 
Kommunen skal begrunne det, dersom poster innenfor se lvkostområdet (funksjonene 
20 1 og 221) ikke tas med i selvkost. Dette skjer i fane 2 og 3. 

Tydelig sporbarhet er et svar på forskriftens krav om dokumentasjon i paragraf 2. 
Forskriften fra 20 11 legger stor vekt på dokumentasjon av tilskuddsberegningen. Den 
skal være mulig å kon trollere. Kommunen skal dokumentere at reglene er fulgt. 

Vei lederen inneholder flere ti ltak for å sikre dokumentasjon og kontroll: det gjelder 
koblingen t il Kostras regle r, revisjon av avregningen, informasjonsbrev til de private 
barnehagene, nøkkeltalsberegninger og standardisering av beregningen i et regneark. 

4.5 Nøkkeltall 
Veilederen har et opplegg fo r å lage nøkkeltall for den kommunale barnehagedriften. I 
store kommuner er det mange barnehager og svært mange linjer i kommunens 
økonomirapporter. Nøkkeltall gir en rask oversikt over de viktigste resultatene. 
Nøkkeltallene i vei lederen ligger i fane 5 selvkost . 

Nøkkeltallene beregnes både ved budsjettering og avreg ning. Man kan sammenligne 
tidsserier for egen kommune eller sammenligne nøkkeltallene med andre kommuner. 
Store endringer eller ekstreme verdier krever en begrunnelse fra kommunens side. 

Forskriften og rundskrivet forlanger ikke at kommunene produserer nøkkeltall som en 
del av t ilskuddsberegningen. Det har imidlertid vist seg at dette er nyttig. både for 
kommunens egen styring av barnehagesektoren og for ekstern kontroll av kalkylene. 

Nøkkeltallene i vei lederen er basert på erfaringene PBl har gjort med sine kontroller i 
20 11. Disse er valg t ut: 
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• Barn pr. ansatt. Viser antall standardi serte heltidsbarn pr. årsverk ansatte. 
Nevneren er antall barn, korrigert for alder og oppholdstid. Barn under tre år er 
vektet med 2/1. i henhold til kommunale bemanningsnormer for pedagogisk 
personale. Tallet hentes fra se lvkostkalkylen. Nevner er antall årsverk ansatte i 
årsmeldingen. Bare ordinær bemanning og ledelse tas med, ikke vaktmestre, 
renholdspersonale eller bemanning for barn med spesie lle behov. 
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• lønn pr. årsverk . Te ller er sum lønn og sosiale utg ifter, inklusive vikarer. Det vil 
si Kostraartene O 10- 099 minus syke lønn art 710, funksjon 20 I . Nevner er 
antal l årsverk (styrer, ped.ledere og assistenter, eks bemanning for barn med 
spesielle behov). Økonomitall hentes fra selvkostkalkylen. 

• Drift pr. barn. Teller er driftsmidler funksjon 201 , artene 100- 299. Nevner er 
antall hehidsbarn, ikke vektet for alder. Barnetall og utgifter hentes fra 
se lvkostkalkylen. 

• Drift lokaler pr. barn. Teller er korrigerte brutto driftsutgifter eks Kostra - art 
590 avskrivninger og art 190 ekstern husleie, funksj on 22 1. Nevner er antall 
heltids barn, ikke vektet for alder. 

• Omfang av støttetiltak. Teller er netto driftsutgifter funksjon 211 . Nevner er 
netto driftsutgifter funksjon 201 . Dette gir en grov indikasjon på omfanget av 
støttetiltak sammenlignet med den ordinære driften. 

Begrepene M netto driftsutgiftern og "korrigerte brutto driftsutgifterM er hentet fra 
Kostras regelverk, se Kos traveilederen fo r 20 12. 

4.6 Utgifter til lokaler i kommuner med eiendomsforetak 
Utgifter t il lokaler i kommuner med eiendomsforetak er et problem i alle selvkost 
beregninger. Dette problemet er ikke tatt opp i til skuddsregelverket. Det gjelder et 
tyvetalls kommuner. 

I kommuner uten eiendomsforetak vil utgiftene til drift av egne barnehagebygninger 
føres på Kostra - funksj on 22 1 Barnehagelokaler artene 010- 299 lønnsutgifter til egne 
ansatte og innkjøpte va rer og tjenester for egenproduksj on. Pluss avskri vninger art 
590. 

I kommuner med eiendomsforetak skal kommunekassen (kunden) beta le for innkjøpte 
tj enester fra foretaket på funkSjon 22 1 over art 380 kjøp fra kommunale foretak. 
Problemet er at denne utg iften kan inneholde mer enn drift av bygg. I fakturaen til 
kommunen kan foretaket summere sammen alle slags kostnader, også renteutgifter og 
administrasjonsutgifter. Utgiftene ført på art 380 viser altså ikke utgiftene til 
bygningsdrift. 

Ve ilederens løsning er å ikke benytte art 380 i selvkostberegningen. I stedet bruker 
man regnskapet for fun ksj on 221 i eiendomsforetaket. Eiendomsforetaket er pålagt å 
legge fram regnskap etter samme konto plan som kommunen. 

Veilederens løsning følger Ko straveilederen for konsolidering av kommune
regnskapene. Vi anbefaler kommunene å sette seg inn i denne. Se krd .dep.nol 
databaser I kostra / regnskapsrapportering. 

4.7 Informasjon til de private barnehagene 
Dokumentasjon av til skuddsberegningen er et viktig punkt i regelverket for til skudds 
beregning . Et enkelt tiltak for å lette kontrollen av tilskuddsberegningen er å informere 
om bereg ningene i brev til de private barnehagene. Ve ilederen inneholder et eksempel 
på et slikt brev. Det er naturl ig å sende et brev hver gang det fattes nye vedtak, det vi l 
si: 

• Når t ilskuddet for året vedtas, innen 1.2. 

• Når det eventuelt gjøres nye vedtak som følg e av ekstra tildeling gjennom året 
til kommunale barnehager. 
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• Når det foretas avregning etter årets slutt. 

Eksempelbrevet informerer om regelverket. forklarer den kommunale selvkost
beregningen og opplyser om barnetallet i barnehagene. Brevet inneholder opp
lysn inger om til skuddene til alle private barnehager. 

Det er naturlig å invitere t il et møte for å gå gjennom beregningene og svare på 
spørs mål. 

4.8 Revisjon av tilskuddsberegningen 
Veilederen legger ti l rette for ekstern revisjon av tilskuddsberegningen. Revisjon av 
tilskuddsberegningen er et vesentlig kontrolltiltak. Revi sor er en fagperson med høy 
t ill it både i og utenfor den kommunale organisasjonen. Revisor kjenner Kostras 
kontoplan og har ti lgang ti l kommunens økonomisystem. 

Det er vanske lig å lage en ve ileder som fanger opp mylderet av ulike kommunale 
kontoplaner. organisasj onsløsninger og måter å drive barnehager på. Vei lederen 
prøver å fange opp de van ligste og viktigste problemene. I kommuner med 
ekstraordinære situasjoner eller uvanlige rutiner må man satse på at kommunens 
admin istrasjon og revisor i fellesskap klarer å finne løsninger i råd med regelverket. 
Tilliten til løsningen vil være større når revisor har vært inne i saken. 

Revisor bør revidere avregningen. altså reg nskapet. Dette er den endelige bereg ningen 
av tilskuddet for året som er gått . En runde revisjon pr. år er nok. Man må tro at 
merknader fra revisor t il regnskapet vil føre t il endret budsjettering . 

Revisor må ha en egen kontrakt for sær- attestasjon av ti lskuddsberegningen. Denne 
oppgaven inngår ikke i den ordinære regnskapsrevisjonen. Det naturlige vil være en 
særattestasjon i samsvar med standarden I$RS- 4400- avtalte kontrollhandlinger. 
Kontrollhandlingene kan være: 

• at tilskuddsmodellen er i samsvar med regelverket 

• at kostnader er korrekt hentet fra regnskapet 

• at anta ll barn er korrekt 

• at barnas alder er korrekt 
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Rundskriv 

DET KONGELIGE 
KU NNSKAPSDEPARTEMENT 

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

Nr F-05/20 I1 

I. BAKGRUNN 

31.10.20 11 

Stort inget vedtok 16. juni 2009 endringer i barnehage loven §§ 8 og 14 med sikte på 
innlemming av statst ilskuddene lil barnehager i rammetilskuddet til kommunene . 
Lovrorarbeider e r Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) og lnnst. O . nr 103 (2008-2009). Ved 
behandlingen av kommuneproposisjonen for 20 11 sluttet Stortin get seg til regjeringens 
forslag om å innlemme hovedde len av de statlige tilskuddene til barnehager i rammetilskuddet 
til kommunene fra I. januar 20 Il , jf. lnnst. 345 S (2009-20 I O) og Prop. 124 S (2009-20 I O). 
Ved konge lig reso lusjon 29. oktober 20 10 ble det besluttet at endringene i barnehage loven §§ 
8 og 14 skulle tre i kraft lo januar 20 11. Med hjemmel i barnehageloven § 14 tredje ledd 
fastsatte Kongen videre forskrift om likeverdi g behandling ved tildeling av offentlige til skudd 
til ikke-kommunale barnehager. Forskriften trådte i kraft fra samme tid; I. januar 20 Il . 

I dette rundskrivet, som er en oppdatering av rundskriv nr. F-14/20 l O, redegjør departementet 
for innholdet i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke
kommunale barnehager. S iden forskriften trådte i kraft l . januar 20 Il er det vedtatt endringer 
i §§ 30g 4. Endringene er innarbeidet i rundskrivet ved oppdatert omtale under de aktuelle 
bestemmelsene. Forskriftsendringene som trådte i kran I . august 20 I1 og kommunenes plikt 
t il å følge opp endringene er omtalt i departementets brev av 4. juli 20 Il. 

I kapittcl4 er nasjonale satser for 20 12 innarbeidet. I kapitte l S er det gitt veiledning i form av 
regneeksempler. 

Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 
Telefon 222490 90· Telefaks 22 24 01 23 



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 for 
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 ofTentlig til skudd . Kongen kan gi 
forskrifter med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverd ig behandling. 

Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som 
skal motta tilskudd elter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil 
kommunen fatter endelig vedtak om til skudd. 

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 reso lusjon 29. oktober 20 I O med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 
barnehager § 14 tredje ledd. Fremmet av Kunnskapsdepartementet. Endret ved forsk rift 6.juni 
20 I1 nr. 584 og 10. juni 20 I 1 nr. 581. 

§ t Formål og virkeområde 
Forskriften ska l sørge for at godkjente ikke·kommunale barnehager behandles 

li keverdi g med kommunale barnehager ved tildeling av offentli ge tilskudd. 
Forskriften gjelder ved kommunens tildeling av ti lskudd til godkjente ikke

kommunale barnehager etter barnehageloven § 14 første og andre ledd. 

Til § I : 
Paragrafen angir forskriftens fonn ål 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 rammefinans ieringen (dvs. fra I. januar 
201 1) blir behandlet likeverdig med de kommunale barnehagene ved tildeling av kommunalt 
tilskudd etter forskriften . Ved tildeling av tilskudd etler forskriften er kommunen gitt en 
adgang til å trekke fra andre offentli ge tilskudd som barnehagene får til dekning av kostnader 
til ordinær drift (jf. nærmere omtale under kommentarene til § 3). 

Forskriften regu lerer ikke li kebehandling mellom de enkelte ikke-kommunale barnehagene. 
Kommunens adgang til å yte ti lskudd utover forskriftens rammer følger av forva ltningsloven 
og de alminnelige forvaltningsrettslige regler om sak lighet, rimelighet og likebehandling (jf. 
nærmere omtale i kommentarene til § 2). Slike ekstra til skudd krever en særskilt begrunnelse 
og fo rutsetter at det er særskilte hensyn knyttet til den aktuelle barnehagen kommunen ønsker 
å til godese med et ekstra til skudd til ord inær barnehagedrift. 

Virkeo mrådet ti l forskriften er uttømmende formulert i andre ledd. Forskriften kommer til 
anvende lse ved tildel ing av kommunalt lil skudd lil ordinær drift i godkjente ikke-kommunale 
barnehager etter I. januar 20 Il . Reglene i forskriften kommer dermed til anvendelse både der 
kommunen har plikt til å g i ti lskudd etter barnehageloven § 14 første ledd og der kommunen 
velger å gi til skudd til barnehager etter barnehageloven § 14 andre ledd. Motsatt fø lger det av 
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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 til skuddet 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 Il. 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 offent li ge 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 ska l 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 § II som gir "vertskommunen" (kommunen der barnehagen er geografisk 
lokalisert) rett til refusjon av kostnader til ordinær drift for plasser i ikke~kommuna le 

barnehager som benyttes av barn fra andre kommuner. 

Forskriften regulerer ikke likebehandling mellom de ulike ikke~kommunale barnehagene, jf 
forskriften § I. Kommuner som vi l yte mer tilskudd til barnehager enn plikten som følger av 
forskriften står fritt til å gjøre det innenfor rammene av forva ltningsloven, og som nevnt i 
kommentarene til § I regulerer ikke forskriften disse tilfellene. Der kommuner ve lger 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 forvaltnings loven og alminnelige 
forvaltningsrettslige prins ipper følges og ivaretas. S like konkrete tilfeller må derfor kunne 
begrunnes i særskilte forho ld og kommunen må forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet 
og likebehandling følges i hvert tilfelle. 

I § 2 er kommunens generelle plikt ti l dokumentasjon uttalt. Det påligger kommunen å 
dokumentere at enhver tildeling av tilskudd til ordinær drift til ikke~kommunale barnehager 
gjøres i samsvar med forskriften. Dokumentasjonspl ikten i forskriften er et uts lag av kravet til 
forsvarlig saksbehandl ing i forvaltningen. Forskriftens krav til dokumentasjon utfylles derfor 
av kravene som følger av forvaltnings loven. I alle faser av saksbehandlingen skal kommunen 
g i 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 presise rt for beregningen av til skuddssatser til henholdsv is driftskostnader 
og kapitalkostnader (nærmere generell omtale av forvaltningsloven nedenfor og kommentarer 
til dokumentasjonskravet under de nevnte bestemmelsene). 
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Finansiering av ikke-kommunale barnehager elter forskriften er en oppgave som ligger ti l 
kommunen som barnehagemyndighet. Fy lkesmannen har med hjemmel i barnehageloven § 9 
ansvar for å føre til syn 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 relting, jf. kommuneloven § 60d. 

Der kommunen fauer et vedtak om tildeli ng av til skudd til den enkelte barnehage foreligger et 
enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette gje lder ved forskuddsvis utbetaling i samsvar med 
barnehageloven § 14 fjerde ledd, der kommunen fauer 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 fattcs i alle di sse ulike fasene, og det cr 
fylkesmannen som er klagemyndighet. 

Kommunens inn ledende fastsettelse av satsene per heltidsplass for de ul ike typene barnehager 
utgjør ett ved tak og beregningen av satsene skal dokumenteres allerede i denne innledende 
fasen. Det er likevel vikt ig å merke seg at i denne innledende fastsettelsen av satsene gjelder 
vedtaket ik ke den konkrete ti ldelingen av tilskudd etter forskriften, og vedtaket er derfor ikke 
et enkeltvedtak som kan påklages ti l fylkesmannen. Når de samme satsene li gger til grunn for 
enkeltvedtaket til de konkrete barnehagene er derimot situasjonen en anllen. Da vil bruken av 
satsene være en del av enke ltvedtaket som ska l være begrunnet og dokumentert i tråd med 
forskriftens krav til dokumentasjon og forvaltningslovens krav til saksbehandlingen ved 
enkeltvedtak skal følges. I denne saksbehandlings fasen vi l klageadgangen til fylkesmannen 
etter forskriften § 12 derfor gjelde alle s ider av vedtaket, herunder beregningen av satsene. Ut 
fra forskriftens system vil det dermed være en forde l 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 til skuddsatsene. En tvil kan medføre at ikke-kommunale barnehager ser seg 
nødt til å få beregningen av tilskuddssatsene konkret prøvet ved en klage til Fy lkesmannen. 

Forvaltningsloven reg ler gjelder fullt ut for kommunens saksbehand ling etter forskriften om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlig til skudd til ikke-kommunale barnehager. Der 
saksbehandlingen gjelder et av de nevnte enkeltvedtakene kommer derfor de særskilte reg lene 
om saksbehandling ved enkeltvedtak ti l anvendelse i tillegg til forvaltningslovens al minnelige 
regler som gjelder all kommunens saksbehandling etter forskriften. (Se forvaltnings loven § 3 
for omtale av rekkevidden og anvendelsesområdet til bestemmelsene i forvaltnings loven). 
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§ 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Det kommunale tilskuddet skal dekke kostnader til ord inær drift i barnehagen som 

ikke dekkes av andre offentlige til skudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift 
omfatter driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. 

Det samlede o ffentlige tilskuddet til ikke-kommunale barnehager skal utgjøre 
samme ande l av den gjennomsnittlige offentlige finansieringen av tilsvarende 
kommunale barnehager som året før. Ti lskuddet skal utgjøre min imum 91 prosent av 
det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentl ig 
finansierin g. 

Kommunen har ikke plikt ti l å gi tilskudd slik at det samlede offentlige til skuddet 
til den ikke-kommunale barnehagen overstiger det tilsvarende kommunale barnehager i 
gjennomsnitt mottar i offentlig finan siering. Ocr den ikke-kommunale barnehagen har 
lavere foreldrebetaling enn i til svarende kommunale barnehager, har kommunen ikke 
plikt til å dekke differansen. 



Tilskuddet skal begrenses oppad til at den ikke-kommunale ba rnehagen ikke få r 
tilskudd fo r nere barn enn det er plass til innenfo r 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 likeverd ig behandling etter 
forskriften. Bestemmelsen gir ikke plikt til kostnadsdekning i den enkelte ikke-kommunale 
barnehage, men tydel iggjør at fonnålet med det kommunale til skuddet er å dekke ikke
kommunale barnehagers kostnader til ordinær drift som ikke dekkes av andre offentli ge 
til skudd og foreldrebetaling. Kostnader til ord inær drift defineres til å omfatte driftskostnader. 
administrasj onskostnader og kapitalkostnader. Det er i § 4 og 5 gitt egne beregningsregler for 
til skuddet til disse tre kostnadselementene som til sammen utgjør "kostnader til ordinær drift". 

Det kommunale tilskuddet har til fo rmål å dekke barnehagens samlede kostnader til ordi nær 
dri ft . Kostnader til ordinær drift som barnehagen få r dekket av andre o ffent lige ti lskudd og 
fore ldrebetalingen kan derfor kommunen trekke fra før kommunen beregner de ulike satsene 
for tilskudd etler §§ 4 og 5. 

Adgangen til å finansiere deler av barnehagedriften gjennom foreldrebetaling er lovfestet i 
barnehage loven § 15. Med hjemme l i lovbestemmelsen er det gitt regler om foreldrebetaling i 
barnehager og kommunens plikt til å sørge for moderasjonsordninger. Det følger av 
forskriften om fo reldrebetaling 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 fo r 
red uksjonen i foreldrebetalingen uavhengig av fo rskrift om likeverdig behandling ved 
ti lde ling av offent lig tilskudd ti l ikke-kommunale barnehager. Det vil i praksis innebære at 
kommunen må ha en egen ordn ing for slik refusjon til de ikke-kommu nale barnehagene. 
uavhengig av fi nansiering etter fo rskrift om likeverdig behandl ing. Fo r li 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 ord inære 
driftskostnader og ska l inngå i gru nnlaget for beregning av tilskudd ti l ikke-kommunale 
barnehager. Eventuelle kostpenger som kommunen tar for å finansiere matse rveringen i 
barnehagene, ska l trekkes fra sammen med foreldrebeta lingen i beregningen av den offentlige 
finansieringen av de kommunale barnehagene. 

Det følger av bestemmelsen at også and re offentl ige til skudd som den ikke-kommunale 
barnehagen får til dekning av kostnader til ordinær drift i barnehagen skal trekkes fra ved 
utmålingen av det kommunale til skuddet elter forskriften. Følgende tilskudd til de ikke
kommunale barnehagene regnes ikke som offentlige til skudd til ordinær drift og kan ikke 
trekkes fra i de ikke-kommunale barnehagene ved utmålingen: 

• Stat lig tilskudd til tiltak for å bedre språkforståe lsen blant minoritetsspråkl ige barn i 
forsko lealder 

• integreringsti lskudd ved bosetting av Oyktninger 
• Til skudd fra Sametinget til samisk barnehagetilbud 
• Til skudd/midler som studentsamskipnadene benytter på studentbarnehager 
• Det statli ge øremerkede in vesteringstilskuddet 
• Di rekte eller indirekte økonomisk støtte fra private aktører 
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• Attføringstil skudd barnehagen mottar for personer på attføring. (I følge forskrift 20. 
desember 2001 nr. 1544 om arbeidsmarkedstiltak ska l personer på att føring ikke 
fortrenge ordinær arbeidskraft og regnes av den grunn ikke som ofTentlig tilskudd til 
ordinær drift). 

Statlige og fylkeskommunale tilskudd til ordinær drift i barnehager regnes som "andre 
ofTentlige tilskudd" . Midler som de stat lige helseforetakene benytter til drift av barnehager 
(sykehusbarnehager) inngår i "andre offent lige tilskudd". Kommunen kan derfor redusere det 
kommunale ti lskuddet ti lsvarende det helseforetaket benyttet på sykehusbarnehagene i 2003 . 
Grunnen til at 2003-nivået på tilskuddet fra helseforetakene skal legges til gru nn 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 offent lig økonomisk støtte til drift, for eksempel når ba rnehagen få r gratis loka ler 
eller lokaler med husleie under markedsleie, fa ller i gruppen "andre offentl igc ti lskudd til 
ord inær drift", og kan føre til fratrekk i tilskuddet til ord inær drift etter forskriften. Der det er 
kommunen se lv som gir slik indirekte støtte må vurderingcn ta utgangspunkt i markedspri s 
eller markeds leie for å finne ande len av "o rfentlig ti lskudd ti l ordinær drift". Del li gger til 
barnehageeieren som selvstendigjuridisk subjekt å vurdere om en sl ik indirekte støtteordning 
er ønske lig. Kommunen kan ikke gjøre finansiering betinget av at barnehagen aksepterer slik 
ind irekte støtte. 

Ved beregningen av det samlede til skuddet til ordinær drift ska l utgangspunktet være den 
gjennomsnittlige finansieringen av tilsvarende kommunale barnehager. I kommunenes 
beregning av til skuddssatser etler forskriften må alle relevante kostnader til ordinær drift i alle 
kommunens egne, tilsvarende barnehager tas med i beregningsgrunnlaget. Kommunen kan 
velge om kostnader til kommuna le ba rnehager som opprettes eller legges ned i løpet av året 
ska l regnes som kostnader til ordinær driO og medtas i beregningsgrunn laget. 

Følgende kostnader i de kommunale barnehagene regnes ikke som kostnader til ordinær drift 
og ska l ikke tas med i kommunens beregning av tilskuddssatser elter rorskriOen: 

• Særskilte fonnå l slik som ti ltak for barn med nedsatt funksjonsevne, 
• Tiltak for å bedre språkforståel sen blant minoritetsspråklige barn i fø rskolealder, 
• Tiltak som følge av bosett ing av fl yktninger og samisk barnehagetilbud. 
• Kostnader til lærlinger i kommunale barnehager, 
• Kostnader til ordinær drift i kommunale barnehager som drives i midlert idige 

barnehageloka ler 

Med begrepet "det samlede offent lige ti lskuddet" i andre ledd menes den samlede offentl ige 
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 rør er utgangspunktet for fastsettelsen av hvilken prosentandel som skal benyttes ved 
beregningen av den enkelte barnehages til skudd til ordinær drift. I overgangsåret 20 Il vil "del 
samlede offent lige tilskuddet" være det som barnehagen mottok i ti lskudd ti l ordinær driO fra 
stat, kommune og fylkeskomm une i 20 10. Ved bruk av forskriften i 2012 vil "det samlede 
orfentlige til skuddet" ti lsvare det kommuna le tilskuddet barnehagen fikk etter forskriOen i 
20 11. For sykehusbarnehage r vil derimot "det samlede orrentlige tilskuddet" være summen av 
det kommunale til skuddet 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 s lik som nevnt i forrige avsniu 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 konkreti sert 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 20 I O 
eller 20 Il , vil barnehagen motta 94 prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager får 
i offentlig finansiering per heltidsplass i henholdsvis 20 II 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 
henholdsv is 2011 og 2012 enn i 20 I O og 20 Il 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 l . januar 20 I1 utmåle til skudd 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 til skudd per heltidsplass i 2010,jf. andre 
ledd. Fra l. august 2011 skal kommunen på til svarende måte legge til grunn en minimumssats 
på 91 prosent. Dette har s in 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 20 11 , se lenke på 
side l. 

Nye barnehager som mottar tilskudd etter § 14 andre ledd får i oppstartsåret dekket s ine 
kostnader, begrenset nedad til minimumsforpliktclsen (88 prosent fra I. januar 2011 og 91 
prosent fra august 20 Il) 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 I. 
januar 2011 regnes som nye barnehager etter forskriften og omfattes av denne reguleringen. 
Hvis en kommune avvikler alle kommunalt e ide barnehager aven barnehagetype (ordinære 
barnehager, familiebarnehager e ller 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 til svarende kommunale barnehager. Ved beregning 
av tilskudd til henholdsv is driftskostnader og kapitalkostnader skal i så fall departementets 
fastsatte nasjonale gjennomsnittssatser for henho ldsv is 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 s lik 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 til skudd til 
ikke-kommunale barnehager i till egg til det som følger av plikten etter forskriften. 

Det følger av fjerde ledd at en barnehage kan få kommunalt til skudd etter forskriften for det 
antall barn enn den er godkjent for. Eier aven barnehage som ønsker å utvide sin kapas itet 
utover godkjenningen og samtidig få finansiert en s lik utvidelse må søke om ny godkjenning 
etler barnehageloven og deretter søke om finansiering etter barnehageloven § 14. Det følger 
av § 14 andre ledd at barnehager som søker etter l. januar 20 11 og har krav på godkjenning 
ikke har til svarende lovfestet krav på finansiering. Barnehager som søker om godkjenning og 
finansiering etter I. januar 20 II kan derfor ha krav på godkjenning, samtidig som det er opp 
til kommunen om de ska l 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 s like "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 til skuddssatsen legges 
til grunn. Se nærmere om begrepet "store aktivitetsendringer" i kommentarer under § 7. 
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§ 4 Tilskudd Iil 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 høye re 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 til svarende kommunale barnehager. 

Kommunen skal fastsette til skuddssatser 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 en sats for barn over tre år, og en sats for barn under tre år. For åpne 



barnehager skal det settes en felles sats gjeldende for barn over og under tre år. 
Kommunen skal dokumentere hvordan tilskuddssatsene er beregnet. 

Kommunen skal kunngjø re fors lag til tilskuddssatser i forbindelse med at 
årsbudsjettet legges ut til alminnelig ettersyn, og skal før I. februar i budsjettåret 
underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte til skuddssatser for 
driftskostnader. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager 
eller åpne barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser for til skudd til 
driftskostnader fastsatt av departementet ved beregningen av tilskudd til driftskostnader 
til ikke-kommunale barnehager. 

Til §4; 
Bestemmelsen fastsetter kommunens ansvar for utmåling av til skudd 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 s iktes det til kostnader knyttet til den daglige driften av tilsvarende 
kommunalt barnehaget ilbud som er godkjent i henhold til barnehageloven. Grunnlaget for 
utmålingen av til skudd til driftskostnader ska l være budsjetterte kostnader for drift i de 
til svarende kommunale barnehagene. Ved beregningen av offentlig finansiering i de 
til svarende kommunale barnehagene elter § 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 til skuddet etler forskriften ta med alle budsjetterte 
driftskostnader i alle tilsvarende kommunale barnehager. De budsjetterte kostnadene for 
driften i de kommunale barnehagene som kommunen bruker i prakti seringen av forskriften 
må være konkreti sert 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 konkreti sere driftskostnadene ned til ett egnet detaljeringsni vå 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 heltidsp lass. 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 fl ere 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 ho ldes utenfor. Det presiseres videre at 
denne bestemmelsen kun gjelder tilskudd til driftskostnader og ikke kapitaltil skuddet . 
Departementet vil vurdere satsen på 25 prosent på nytt når det er gjort erfaringer med bruken 
av bestemmelsen i løpet av 2011. Bestemmelsen ska l s ikre 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 
pås lag for administrasjonskostnader på fire prosent av gjennomsnittlige budsjetterte 
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driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for beregning av pås laget for 
adm ini strasj onskostnader skal være brutto budsjetterte drift skostnader. Påslaget for 
administrasj onskostnader skal utgjøre dekning for de kostnader kommunen har som 
barnehageeier til fe llesadministrasjon som gjelder drift av kommunale barnehager. Dette 
omfatter sektoruavhengige kostnader knyttet til bl.a. regnskap og revisjon, personalfunksjon 
og IKT-tjencster. Kostnader knyttet til kommunens ro lle som lokal barnehagemyndighet fa ller 
utenfo r. 

Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges 
ut til alminne li g ettersyn, jf. kommuneloven § 45 tredj e ledd , Kommunen skal innen 
l . februar underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte til skuddssatser. Satsen 
skal vise den ofTentlige 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 ell er mer per uke. Med 
heltidsplass i åpen barnehage menes oppholdstid på 16 timer eller mer per uke. Deltidsplasser 
omregnes til he ltidsplasse r ved hjelp av Statisti sk sentralbyrås nøk ler fo r gjennomsnittlig 
oppholdstid (for SSBs omregni ngsnokler, se tabe ll i et regneeksempel i kapitte l S). 

Det fø lger av andre ledd at ti lskuddssatsene skal fastsettes i samsvar med forho ldstall for 
finansiering av plasser for barn over og under tre år fastsatt av departementet. Forholdstallet 
sier noe om hvor mye en småbarnsplass koster i forho ld 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. Forho ldstallet som skal benyttes av kommunene ved fordel ing av kostnader 
mellom små- og storbarnsp lasser 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 kapitaltil skuddet er det lagt til grunn samme kostnad for 
små og store barn. 

Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 
til skudd eltcr barnehageloven § 14 første eller andre ledd forskuddsv is hvert kvartal inntil 
kommunen fatter cndelig vedtak om til skudd, jf. barnehageloven § 14 femte ledd. Til skudd 
utbetales fo rskuddsv is på grunnlag av fj orårets utbetalinger. Dette ska l sikre forutsigbarhet for 
barnehage ne, og det utbetales inntil vedtak om tilskudd etler forskri ften §§ 4 og 5 er fattet. 

J henhold til tredje ledd ska l det fastsettes egne til skuddssatser fo r de forskjellige typene 
barnehager. Totalt skal det fastsettes fem tilskuddssatser for drift. 

Type barnehage 

Ordinær barnehage 
Famil iebarnehage 
Apen bamehage 

Tilskuddssats ror barn Tilskuddssats ror bun 
over tre år per heltidsplass under tre år per 

heltidsIltass 
x X 
X X 

En tilskuddssats per 
heltidsplass 

X 

Det fremgå r av bestemmelsen tredje ledd , siste punktum at kommunen skal dokumentere 
hvordan satsene cr beregnet. Dette er en konkretisering av dokumentasjonsplikt i forskriftcn 
§ 2. Kommunen må ta med alle budsjetterte kostnader til drift i kommunale barnehager vcd 
beregning av til skudd til de ikke-kommunale barnehagene Kommunen må dokumentere at 
alle relevante kostnader er tatt med i beregningen og videre hvordan selve utmålingen av 
til skudd til den ikke-kommunale barnehagen er fo retatt , basert på de til skuddsatsene som er 
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beregnet. Dokumentasjonen som er nød vend ig for å oppfylle plikten etter § 4 skal kommunen 
legge ved enkeltvedtaket om tildeling av kommunalt tilskudd til barnehagene. Kravene til 
begrunnelse i forvaltnings loven supplerer kommunens dokumentasjonsplikt i forskriften . 
Dette innebærer at kommunen skal dokumentere all e driftskostnader i egne kommunale 
barnehager som tas med i beregningen av til skuddssatsene ti l ikke-kommunale barnehager 
etter § 4. Dokumentasjonen må være aven slik art at den gir de ikke-kommunale barnehagene 
som til skuddsmottagere en reell mul ighet til å vurdere om kommunen har oppfylt kravene i 
bestemmelsen. 

I enkeltvedtakene til barnehagene (ofte ved ti ldelingen) skal all e krav til doku mentasjon etter 
forskriften og forva ltningsloven være oppfy lt. Kommunen skal i enke ltvedtaket dokumentere 
at alle kostnader som kan knyttes ti l 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 forskri ften. En s lik 
plikt til konkretisering av kostnadene vil gjelde der kom munebudsjettet legges til grunn som 
ett utgangspunkt for kommunens beregning av tilsk uddssatsene etter forsk riften. Ved en klage 
må fylkesmannen konkret vurdere om kommunen har fremlagt nødvendig dokumentasjon på 
at alle kostnader til ord inær drift er inkludert i grunnlaget. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, famil iebarnehager eller åpne 
barnehager, skal som (minimum) benytte nasjonale gjennomsnitt ssatse r for drift fastsatt av 
departementet, jf. femte ledd . Dersom kommunen har kommunale ord inære barnehager, men 
ingen kommunale fam iliebarnehager, skal kommunen bruke kommunale satser for tilskudd til 
ord inære barnehager og nasjonale satser for tilskudd ti l familiebarnehager. De nasjonale 
gjennomsnittssatsene for det enkelte år er vist i kapittel 4. Det er ikke anledning til å benytte 
nasjonale satser for ti lskudd til driftskostnader hvis kommunen har egne ti lsvarende 
barnehager. 

Kommuner som kan benytte nasjonale satser i henho ld til femte ledd, kan sette høyere 
tilskuddssatser ti l 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 (9 1 
prosent fra august 20 Il) av de nasjona le satsene, så lenge prosentandelen ikke er lavere enn 
prosentandelen som ble benyttet året før. For fam iliebarnehager vi l kommuner som ikke har 
kommu nale fam iliebarnehager kunne benytte minimumsandelen (9 1 prosent fra august i 
20 I l ). Kommuner som har egne kommunale barnehager kan ha lavere tilskuddssatser enn det 
de nasjonale satsene viser, foru tsatt at kommunen kan dokumentere at all e budsjetterte 
kostnader til dri ft: i tilsvarende kommunale barnehager er inkludert i beregningsgrunnlaget for 
ti lskuddssatsen. 

§ 5 Tilskudd t il kapitalkostnader 
Kommunen skal gi tilskudd ti l kapita lkostnader i godkjente ikke-kommunale 

barnehager per heltidsplass. 
Kommunen velger om den vi l gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittl ige 

kapitalkostnader per helt idsp lass i egne tilsvarende kom munale barnehager, eller om 
den vil benytte nasjonale gjennomsnittssatser for kapitaltilskudd fastsatt av 
departementet. 

Der kommunen gir til skuddet ut fra gjennomsnittlige kapitalkostnader i egne 
tilsvarende kommunale barnehager ska l det være en sats for ord inære barnehager, en for 
familiebarnehage r og en sats for åpne barnehager. Kommunen skal dok umentere 
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 l. februar budsjettåret 
underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser for 
kapitalkostnader. 

Kommunen kan gi ekstra tilskudd til kapitalkostnadertil ikke-kommunale 
barnehager med høye kapitalkostnader. 

Til § 5: 
Bestemmelsen fastseuer 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 § l første ledd. 

Med kapitalkostnader menes avskrivningskostnader basert på anskaffel seskost (fratrukket 
investeringstil skudd og merverdiavgiftskompensasjon) og rentekostnader beregnet ut fra 
bokført verdi på anleggsmidler på barnehageområdet tillagt tomtekostnader (fratrukket 
investeringstil skudd og merverdiavgiftskompensasjon). 

Kommunen kan velge om den vil beregne til skuddssatser for kapitalkostnader basert på 
kapitalkostnader i til svarende kommunale barnehager eller benytte nasjonale til skuddssatser 
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 kapitaltil skuddet skal beregnes med utgangspunkt i historisk anskaffel seskost 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 in ventar og utstyr avskrives over 10 år. 
Investeringstilskuddet trekkes i sin helhet fra investeringene til lokaler, det vil si de utgiftene 
som skal avskri ves over 40 år. 

Dersom det har vært gjort anskaffelser på Oere 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 e ller tilbud i åpne barnehager. 
Kommunen må finne alle kapitalkostnadene i kommunale ordinære barnehager og 
familiebarnehager. Kapitaltil skuddssatsene fastsettes ua vhengig av barnas alder. 
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Det er ikke nødvendig å skill e mellom drift og kapital for åpne barnehager. Det er til strekkelig 
å utarbeide en fe lles til skuddssats 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 til skuddssatser i fo rbindelse med at årsbudsjettet legges 
ut til alminnelig ettersyn, jf. kommuneloven § 45 tredje ledd . Kommunen skal innen 
l . februar underrette de ikke-kommunale barnehagene om fastsatte til skuddssatser. 

Kommunen skal dokumentere hvordan satsene er beregnet, j f. 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 konkreti sere de ulike kostnadene knyttet til 
beregningen for å gi mulighet til å etterprøve vedtaket, skal dette gjøres av kommunen, også 
der dokumentasjonskravet etter fo rskri ften innebærer en pres isering av kommunebudsjettet. 
Ved en eventuell kl age fra barnehagen må kommunen på tilsvarende måte dokumentere at alle 
kostnader til ordinær dri ft er inkludert i grunnlaget. 

Kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, familiebarnehager eller åpne 
barnehager, skal benytte nasjonale gjennomsnittssatser fo r kapitalkostnader for til svarende 
barnehager fas tsatt av departementet. 

Kommunen skal utbeta le tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager som skal motta 
tilskudd etter barnehage loven § 14 første eller andre ledd fo rskuddsvis hvert kvartal inntil 
komm unen 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 til skudd 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 
saksbehandl ingen slik at forva ltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper 
følges og ivaretas. Slike konkrete tilfeller må derfor kunne begrunnes i særskilte fo rhold og 
kommunen må forsikre seg at krav til saklighet, rimelighet og likebehandling følges i hvert 
tilfe ll e. Bestemme lsen må ses i sammenheng med at fo rskriften ikke regulerer likebehandl ing 
mellom de ulike ikke-kommunale barnehagene. 

Departementet vil i fo rbinde lse med utredningen av utbyttebegrensninger i ikke-kommunale 
barnehager vurdere bestemmelsene om utmåling av til skudd til kapitalkostnader. 

§ 6 Red uksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen kan redusere det kommunale tilskuddet dersom barnehagen 

foregående regnskapsår hadde vesentlig lavere bemanning ell er lønnskostnader per 
årsverk enn det som er vanlig i til svarende kommunale barnehager og eier av 
barnehagen hadde avsatt urimelig utbytte eller tatt ut urimelig godtgjøre lse for egen 
e ller nærståendes arbeidsinnsats i barnehagen. 

Med urimelig utbytte og arbeidsgodtgjørelse menes at nonnal kompensasjon for 
arbe id og kapitalinnsats i barnehagen overstiges. 

Reduksjonen i det kommunale til skuddet skal stå i forhold til den 
kostnadsbesparelsen barnehagen har, j f. fø rste ledd . 
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Til §6; 
Bestemmelsen cr utarbeidet elter 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 til svarende 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 ra 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 linansierer 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 markeds leie, 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 eLI. 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 eventuel l reduksjon av kommunalt til skudd. 
Forva ltningsloven gje lder i kommunens saksbehandling. 

§ 7 Opplysningsplikt 
Eiere av ikke-kommuna le barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om 

anta ll barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen på skjema fastsatt av 
departementet. Rapporteringen dan ner grunnlag for utmålingen av kommunalt ti lskudd 
året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering skal gjøres ved flere 
tidspunkter i året, og hva som skal til for at ti lskuddet skal endres i løpet av året. Dette 
skal fastsettes i loka le retnings linjer. 

Ikke-kommunale barnehager som i løpet av året har store aktivitetsendringer, 
blant annet opprettelse eller nedleggelse av avde ling eller større gruppe, skal melde fra 
til kommunen. 

Ti l § 7: 
Tilskudd tilde les på grunn lag av opplysninger fra eier, e ll er ansvarlig representant for eier, om 
antal l barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desemhcr. Barnehageeier i 
ord inære barnehager og fam iliebarnehager ska l rapportere om antall barn, barnas alder og 
oppholdstid i barnehagen. Barnehageeier i åpne barnehager skal rapportere om anta ll barn 
som kan være tilstede samtidig i barnehagen og barnehagens ukent lige åpningstid. Dersom det 
over tid viser seg at frammøtet i den åpne barnehagen er vesentlig lavere enn dette, skal et 
lavere barnetall legges ti l grunn ved beregning av til skudd. 

Det maksimale anta ll barn som kan være til stede samtidig må fastsettes ut fra lokalenes 
større lse og kravet om at personalet ska l drive en til fredst ill ende pedagogisk virksomhet, jf. 
barnehageloven § 18 femte ledd. Barnehageeier ska l kontrol lere at opplysningene om antall 
barn, barnas alder og oppholdsti d er korrekte og i overensstemmelse med barnehagens 
godkjenning. Barnehageeier plikter å gi korrekte opplysninger. Opplysningene ska l 
rapporteres elektroni sk på skjema fastsatt av departementet gjennom BASIL 
(hups://www.basil .no) . En papirutskrift av skjemaet som rapporteres elektroni sk signeres og 
sendes kommunen innen den fristen kommunen har satt. Papirutskriften skal ha eiers 
origi na I un de rskri fl. 

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 fo lger 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 bamehagen. Dersom kommunen 
velger å ha nere rapporteringer, skal ko mmunen gi lokale retn ingslinjer med regler for 
ord inære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Det forvaltningsrettl ige 
prinsippet om forutberegnelighet ti lsier at retnings linjene fastsettes fø r tilskuddsåret begynner 
og ikke endres i løpet av til skuddsåret. Intensjonen med adga ngen til lokale retningslinjer er at 
kommunen skal kunne fatte vedtak som tar høyde for endringer i barnehagen gjennom året. 
Der kommunene har slike rapporteringslidspunkter i loka le retnings linjer skal vedtakene som 
fattes gjelde for det aktue lle tidspunktet og tiden fremover, på samme måten som beregningen 
som gjøres med utgangspunkt i IS.desember-rapporteringen. Vedtakene vil dermed være nye 
vcdlak for tiden fremover og ikke omgjøring av tidligere vedtak. 
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Uavhengig av om kommunen ve lger å ha flere rapporteringer per år slik § 7 fø rste ledd åpner 
for, medfører store aktivitetsendringer i den enkelte ikke-kommunale barnehagen at 
kommunen må beregne til skuddet til barnehagen på nytt,jf. andre ledd. Det er en plikt for 
barnehageeiers plikt å melde fra ti l kommunen om store akti vitctscndringe r i løpet av året. I 
andre ledd vises det til at store aktivitetsendringer "blant annet" kan være "opprettelse eller 
nedleggelse av avde li ng el ler større gruppe". 

Som barnehagemynd ighet kan kommunen føre ti lsyn med barnehagene, jf. barnehageloven §§ 
8, 10, 11 og 16. Kommunen kan på bakgrunn av opplysninger framkommet ved til syn kreve 
at barnehageeier betaler tilbake for mye mottatt til skudd, jf. forskriften § 9. 

§ 8 Endringer i grunnlaget for de kommu na le tilskuddssatsene 
Kommunen ska l en gang per år fatte vedtak om tilskudd til ikke-kommuna le 

barnehager i samsvar med §§ 4 og 5. 
Kommuner som i løpet av året endrer bevilgn ingene til ordinær drift i kommunale 

barnehager, ska l samme året fa tte vedtak om etterjustering av tilskudd til ikke
kommunale barnehager. 

Dersom kommunens regnskap viser at forbruket i de kommunale barnehagene 
avv iker fra det som lå til grunn fo r fastsettelsen av til skuddssatsene 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 
til skudd det er fattet vedtak om i samsvar med andre ledd ska l hensyntas. 

Ti l § 8: 
Vedtak om til skudd 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-kommuna le barnehager fo rskuddsvis hvert kvartal innti l kommunen 
fatter endeli g vedtak om til skudd, jf. barnehageloven § 14 fjerde ledd. 

Kommuner som i løpet av året gir bevilgningsendringer til ordinær drift i kommunale 
barnehager, for eksempel som fø lge av lønnsoppgjør, skal gjøre en etterjustering for ikke
kommunale barnehager i løpet av året. Kommunen kan velge når vedtak om euerjustcring 
ska l gjøres, så lenge endringen i tilskudd gjennomføres i samme kalenderår. Denne 
bestemmelsen gjelder ikke endringer i bev ilgning ti l kommuna le barnehager som ikke er del 
av beregningsgrunn laget fortilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Det kommunale regnskapet viser kommunens fo rbruk 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 fas tsettelsen av tilskuddssatsene, dvs. 
kommunens budsjett, ska l 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 kommuna le barnehager 
sammenlignet med budsjettet, også skal gje lde ikke-kommunale barnehager. 
Bevilgn ingsendringer det er fattet vedtak om etterjustering fo r, jf. and re ledd , ska l ikke være 
med i beregningen når d ifferansen mellom budsjett og regnskap skal avregnes. 
Bevi lgn ingsendringer 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 ettcr første, andre og tredje ledd kan påk lages lil Fy lkesmannen. Fo rva ltnings loven 
kommer til anvendelse. 

§ 9 Vilkå r for kommu nalt tilskudd 
Kommunen kan selle rimeli ge og relevante vilkår knyttet til barnehaged riften for 

komm unalt ti lskudd. 

Til § 9: 
Bestemmelsen omhandler kommunens rett til å sette rimelige og re levante vilkår knyttet til 
barnehagedriften for kommunalt til skudd og er en videreføring av § 5 i de n tidligere forskrift 
om likeverdig behandling av barnehager i forho ld til offentlige tilskudd. Bestemmelsen er en 
synliggjøring av den ulovfestede vilkårs læren. En grunnleggende forutsetning fo r å anvende 
vil kårslæren, er at vedtaket som treffes er et begunsti gende vedtak som den private part ikke 
har krav på etter lov eller fo rskrift. Det er kun for de vedtak hvor kommunen ikke er pliktig til 
å yte til skuddet at vilkårslæren aktua liseres. Kommunen har etter lovens § 14 en plikt til å 
finansiere ikke-komm unale barnehage r. 

Kommunen har kun adgang til å sti lle 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 til skudd. 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 fo r li keverdig behand ling etter forskri ften. 

Dersom kom mu nen setter vilkår for kommunah tilskudd, må det i til legg være saklig 
sammenheng mellom ti lskuddet som tilbys og de vilkår som stilles. Kommunen kan ikke 
på legge pliktcr fo r å oppnå noe mer eller noe helt annet enn hva fonnålet med tilskuddet 
tilsier. Formålet med tilskuddet er å sørge fo r li keve rdi g behand ling av god kjente barnehager 
ved tildeling av offentlige tilskudd og bidra til å sikre barnehager med likeverdig kvalitet, jf. 
forskriften § I første ledd . 

Hva som er rimeli g og re levant må vurderes opp mot kommu nens plikt til å sørge for 
likeverd ig behandling. Merknadene regulerer ikke uttømmende adgangen til å sette vilkår, 
men gir noen eksempler på vilkår som kan og ikke kan stilles. Kommunen kan fo r eksempel 
ikke stille vilkår som går på bekostning av barnehagens verd imess ige el ler pedagogiske profi l. 
Kommunen kan heller ikke pålegge ikke-kommunale barnehager pl ikter som går utover det 
som gje lder fo r kom munens egne barnehager. 

Kommunen kan ikke stille vilkår 0 111 at tariffav tale skal opprettes. Et rimelig og relevant 
vilkår vil imidlerti d 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 area lutnytting. Dette fø rer til økt kva litet fo r barna, og 
resultatet vil være mindre areal forskjeller mellom ikke-kommuna le og kommunale 
barnehager. 

Vil kår om at et eventuelt driftsoverskudd skal tilbakeføres barnehagedriften kan ikke stilles. 
Dersom kom munen imidlerti d gir ytelser som ikke omfattes av forskriften, kan kommunen 
stille et s likt vilkår fo rutsatt at dette er rimelig og relevant og har saklig sammenheng med 
ytel sen som tilbys. Et s likt vilkår kan være rimelig og relevant hvis kommunen for eksempel 
stiller kommunale garantier for barnehagen. Vide re kan vilkår om at barnehagen skal følge de 
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kommunale kriterier for barnehageopptak heller ikke stilles. Kommunen kan ikke stille vil kår 
om kommunal representant i barnehagens samarbeidsutva lg. Dersom komm unen setter vi lkår, 
må den samtidig sørge for at det er rom fo r dette innenfor den ikke-kommunale barnehagens 
samlede inntekter. 

Dersom ikke-kommunale barnehager ikke godtar lov li g fastsatte vi lkå r som det føl ger med 
økonomiske midler ti l gjennomføringen av, faller retten til kommunalt til skudd bort i sin 
helhet. 

Departementet vil vu rdere å foreslå nasjonale regler om likeverdige lønns- og arbeidsv il kå r i 
kommunale og ikke-kommunale barnehager når fu ll likeverdig behandling er in nfase! i 
statsbudsjettet. 

§ 10 Tilbakebetaling 
Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd cnn den har krav på, skal 

etter ved tak fra kommunen enten ti lbakebeta le et ti lsvarende beløp eller få trukket fra 
beløpet ved senere eller neste års utbetaling av tilskudd. 

Til § 10: 
Barnehagee ier har ikke rett til å beholde ti lskudd den urettmessig har mottatt når dette skyldes 
fei l fra barnehagens side. Barnehagee ier plikter å gi korrekte opplysninger. Ti ltross for dette 
kan utmålingen inneho lde fei l fra barnehagens side. Fei l fra barnehagens side kan for 
eksempel være feil rapportering i henho ld til forskriften § 7 eller andre forhold som skyldes 
fe il fra barnehagens side som gjør at utmåli ngen av tilskudd blir feil. Fei lrapporterin g kan 
eksempelvis være at barnehagen har inn rapportert flere barn enn det som fakti sk går i 
barnehagen , feil rapportering med hensyn til godkjenningen (godkjent areal osv.) eller fei l 
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 fei l fra barnehagens side 
som faller inn under deres ansvarsområde etler § 7 kan medføre krav om tilbakebeta li ng av 
tilskudd, der en slik fei l har hatt betydning for utmå lingen av til skudd. 

For mye utmålt tilskudd som skyldes fe il fra barnehagens side, kan kreves tilbakebeta lt se lv 
om kommunen ikke har utført sitt ansvar som barnehagemyndighet,jf. barnehage loven §§ 8, 
10, Il og 16. 

Kommunen bestemmer 0 111 den vi l fatle vedtak om tilbakebetaling. Kommunen bestemmer 
0 111 tilskuddet skal tilbakebetales el ler trekkes fra ved senere eller neste års utbetal ing av 
til skudd . 

For mye utbeta lt tilskudd som skyldes fe il fra kommunens side omfattes ikke av denne 
bestemmelsen. For feil fra kommunens side gje lder reglene i lov 10. februar 1967 om 
behandlingsmåten i forva ltn ingssaker (forvaltnings loven) og den ut lovfestede læren om 
condicito indeb iti . Med condictio indebiti menes til bakebeta ling av et beløp som betaleren 
ikke var forpliktet ti l å betale. Spørsmålet oppstår gjerne når noen beta ler ved misforståe lse. 
Reglene er utviklet gjennom rettspraksis og det finnes ingen generel l regel om at den som ha r 
betalt ved en misforståelse, har krav på å få pengene tilbake. Spørsmålet avgjøres ved en 
konkret rimelighetsvurdering i den enke he sak. Vesent lige momenter cr om noen av partene 
kunne lastes for at betalingen skjedde, og om en av partene vil bli rammet stcrkere cnn dCIl 
andre hvis han få r avgjørelsen mot seg. 
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§ t t Refusjon av kostnader knyttet til ba rn 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 drill som ikke dekkes av 
fore ldrebetalingen og andre ofTentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt. 
Refusjonen skal baseres på nasjonale gjennomsnittssatser for til skudd ti l driftskostnader 
og kapitalkostnader fastsatt av departementet. 

Til § Il : 
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 opptakskrels som 
ikke er i samsvar med kommunegrensen vil derfor kunne ha barn fra andre kommuner i 
barnehagen. 

Rammeti lskuddet til kommunen utmåles blant annet etter antal l barn i barnehagea lder i 
kom munen. Nå r kommunens barn benytter barnehageplass i ikke-kommunale barnehager i 
andre kommuner er det rimelig at barnets hj emkommune betaler for dette. Det er barnets 
hjemkommune som har ansvar for å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspl iktig 
alder som er bosalt i kommunen, jf. barnehage loven § 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 di sse barna som ikke dekkes 
av foreldrebetaling og andre offentlige til skudd, j f. § 3. For enkelhets skyld skal refusjonen 
baseres på nasjona le gje nnomsnittssatser for tilskudd til drift skostnader og kapitaltil skudd 
fastsatt av departementet, men det kan gjøres fratrekk for eventuelle andre ofTentlige 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 til skudd etter denne forskriften til fy lkesmannen. 

Til § 12: 
Bestemmelsen gir eier av ikke-kommunal barnehage rett til å påklage vedtaket om tildelingen 
av kommuna lt tilskudd til fy lkesmannen. Bestemmelsen presiserer at alle vedtak fattet om den 
konkrete tildelingen av til skudd ti l barnehagene er enkeltvedtak ettcr fo rvaltnings loven, og at 
klageorgan er fylkesmannen. 

Det følger av forvaltnings loven at klagen skal fremsettes for det forvahningsorganet som har 
trufTet vedtaket, dvs. at klagen ska l rettes ti I kommunen. Kommunen plikter å vurdere saken 
på nytt, og gjøre de undersøkel ser klagen gir grunn til. Det vi l si at kommunen skal ta stilling 
ti l om den har oppfylt si n plikt etler forskriften. Dersom kommunen ikke finner grunnlag fo r å 
oppheve e ll er endre siu vedtak, skal kommunen sende saken til fylkesmannen. 

Fylkesmannen må i sin behandling ta still ing til om kommunen har oppfylt sin plikt ette r 
forskriften. Kommunen og barnehageeier har plikt til å gi de opplysninger til fylkesmannen 
som er nødvendige for å behandle klagen. Det fø lgcr av forvaltningsloven at Fylkesmannen 
kan stadfeste vedtaket, oppheve og treffe nytt vedtak i saken, eller sende saken tilbake til 
kommunen for ny behandling. 
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§ 13 Endringer i forskriften 
Departementet kan øke minimumsforpliktelsen i § 3 andre ledd i samsvar med 

gje ldende års budsjettvedtak. 

Til § 13: 
Departementet gis hjemmel ti l å øke minimumsforpliktelsen til kommunen i samsvar med 
gjeldende års budsjettvedtak uten at endringen fore legges Kongen i Statsråd. 

§ 14 Ikraftsetting 
Forskriften trcr i kraft I. januar 20 Il . 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 benyues 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. 

12012-kroncr Per time Per heltidsniass 
Nasjonale Drift, inkl. Drift, inkl. 
tilskuddssatser adm in. Kapita l Totalt admin. Kapita l Totalt 
Ordinære barnehager, 
små barn 80,3 3,5 83,9 173500 7600 18 1 100 
Ordinære barnehager, 
store barn 39,3 3,5 42,9 85000 7600 92600 
F ami liebarnehager, 
små barn 63,9 5,6 69,5 138000 12000 150000 
Famili ebarnehager, 
store barn 48,7 5,6 54,3 105300 12000 11 7300 

For åpne barnehager er det utarbeidet en felles sals for drift og kapi ta l. Satsen er delt inn i 
åpen barnehageplass 6-1 5 timer i uka og 16 timer e ller mer per uke: 

Arssats i kr 6-1 5 t 16+ t 

Anne barneha[!er 13300 22000 
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5. EKSEMPLER PÅ UTREGNINGER 

Eksempel pll beregning av satser for tilskudd til drif1skostnader eller § 4 

Kommunens budsjetlerte driftskostnader av egne barnehager ska l danne grunnlag for 
beregning av til skuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. Eksemplet tar 
utgangspunkt i kommunens samlede budsjctl for de kommunale barnehagene. Komm unen i 
dellc eksempe let bruker bruttobudsjetteringsprins ippet. Ette rsom til skuddet ikke skal dekke 
kostnader ved særsk ilt tilrettelegging for barn med spesie lle behov, gjøres det fratrekk for 
kostnader ved s like tiltak i kommunale barnehager. Merknadene til forskriften § 3 angir 
hvi lke andre kostnader som skal holdes utenfor grunnlaget for beregning av tilskuddet til 
driftskostnader. 

Eventue lle kapita lkostnader i kommunens barnehagebudsjett skal trekkes fra i beregningen av 
tilskuddet til driftskostnader s iden det gis et eget ti lskudd til kapitalkostnader. Videre skal 
eventuelle kostnader til fe llesadmin istrasjon i barnehagebudsjettet trekkes fra s iden det 
beregnes et påslag på fi re prosent fo r å ta høyde for disse kostnadene. I dette eksempelet 
gjøres det kun fratrekk for kostnader ved særskilt tilrettelegging. 

Brutto budsjetterte 60000000 kc 
kostnader for kommunale 
barnehager i 20 Il 
• Budsjetterte kostnader til ·5000 000 kr 
særskilt ti lrettelegging 

Brutto budsjetterte 55000000 kr 
driftskostnader i 
kommunale barnehager 

I den videre beregningen for å komme frem ti l ti lskuddsatsen for driftskostnader etter § 4, skal 
kommunen gi et påslag for administrasj onskosmader på fire prosent av gjennomsnittlige 
budsjetterte driftskostnader i tilsvarende kommunale barnehager. Påslaget skal beregnes ut fra 
brutto budsjetterte driftskostnader. 

Driftskostnader 02 administrasjonskostnader 
Brutto budsjetterte driftskostnader 55 000000 kr 
+ Administrasjonskostnader 4 % + 2 200 000 kr 
Sum brulla driftskostnader Og adm. kostnader 57200 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 årin ger og 250 4-6 åringer. Disse fordeler seg slik 
etter avtalt oppholdstid : 

0·8 timcr 9·16 timer 17-24 25-32 33·40 41 timer Totalt 
timer timer limcr eller mer 

0-3 år O 5 5 20 30 140 200 
4-6 år O O 10 20 20 200 250 
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For å korri gere for fo rskje lle r i avta lt oppho ldstid beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av 
Statistisk sentra lbyrås nøkke l for gjennomsniltlig oppholdstid . 

Oppholdst id 
O~8 limer per uke= 
9~16 timer per uke= 
1 7~24 timer per uke= 
25-32 timer per uke:::: 
33-40 ti mer per uke== 
4 1 timer eller mer-

6 timer 
13 timer 
21 timer 
29 ti mer 
37 timer 
45 timer 

Ved beregning av anta ll oppholdstimer per år i ta s det utgangspunkt i at barnehagene er åpne i 
48 uker (Il måneder) i året. Antall oppholdstimer per år fremkommer ved å multiplisere 
anta ll barn i hver oppho ldstidskategori med nøkkelen for den aktue lle kategorien og 48. 
Tallene summeres så sammen. Heltidsplasser beregnes ved å de le antall oppholdstimer per år 
på 45 timer per uke og 48 uker i året. 

Det gir følgende tall : 

Oppholdstimer Heltidsplasser 
per Ar 

0-3 år 391 680 181 33 
4-6 år 505440 234.00 
Tota lt 897 120 415,33 

Barn 0-3 år vektes med en faktor på 1,8 for å ta høyde fo r at småbarnsplasser er mer 
kostnadskrevende enn sLorbarnsplasser. 

Kostnadene kan med disse forutsetn ingene fordeles på små og store barn. 

Brutto driftskostnader (inkl. (57200000' 181,33 ' 1,8) I (18 1,33' 1,8 + 234,00) 
adm. kostnader), barn 0-3 år 33 315 632 kroner 
Brutto driftskostnader (inkl . (57200000 ' 234 ,00) I (18 1,33 ' 1,8 + 234,00) 
adm. kostnader), barn 4-6 år 23 884 368 kroner 

S iden kommunen ska l ha en separat ordning for refusjon for tapte inntekte r som fø lge av 
moderasjonsordninger, er det gjeldende maksima lpris som ska l benyttes i beregningen av den 
o ffentl ige finansieringen av de kommunale barnehagene. Basert på maks imalprisen utgjør 
fo reldrebetalingen i de kommuna le barnehagene tota lt 9,5 mill. kroner, mens kostpenger 
utgjør 0,5 mill. kroner. Fore ldrebetaling og kostpenger må også fordeles på små og store barn 
for å finne den o ffent lige finansieringen. 

Forcldrebctalin o kost en er, barn 0-3 år 10000000 / 415,33*18 1,33 436597 1 kroner 
Foreldrebetalin o' kost en er, barn 4-6 år 10000000 / 415,33 • 234,00 = 5 634 029 kroner 

Den offentlige finansieringen av plassene fremkommer ved å trekke fore ldrebetal ing, 
kostpenger og ev. andre in ntekte r som ikke regnes som offent lige ti lskudd til o rdinær drift fra 
brutto driftskostnader. 

Offent li finans ierin '. barn 0-3 år 33 315 632 - 4 365 97 1 - 28 949 661 kroner 
Offentli finansieri n . barn 4-6 år 23 884 368 - 5 634 029 - 18250 339 kroner 
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Ti lskuddssatsene for tilskudd til driftkostnader etter § 4 beregnes ved å dividere den offent li ge 
finansieringen for hhv. barn 0·3 år og 4-6 år på anta ll heltidsplasse r (eventue lt antall 
oppholdstimer per år) 

Per heltidsplass Per ollPholdstimc 
Til skuddssats drift, (2894966 1 / 181.))) = (28949661 / 39 1680) -
barn 0-3 år 159649 kroner 73,9 1 kroner 
Til skuddssats drift, ( 18250339/234.00) - (18 250 ))9 1 505 440) -
barn 4-6 år 77 993 kroner 36, 11 kroner 

Eksempel på bercgning av satser for tilskudd til kapitalkostnader ettcr § 5 
Satsene for kapitaltilskuddet skal beregnes med utgangspunkt i hi storisk anskaffelseskost på 
anleggsmidlene, jf vurderingsprinsipper for an leggsmid ler i § 8 i forskrift om årsregnskap og 
årsberetning (for kommuner og fy lkeskommuner). 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 overs ikt over hi stori sk anskaffelseskost for alle 
foretatte investeringer, er det mulig å foreta en ny verdivurdering av barnehagen(e) . 
Kommunen må også inneha infonnasjon om eventue ll momskompensasjon og 
investeringstil skudd . Disse ordningene reduserer investeringskostnaden og må derfor trekkes 
fra det opprinnelige bruttobeløpet. Barnehagelokalene ska l avskrives over 40 år, mens 
in ventar og utstyr avskrives over 10 år. Investeringst il skuddet trekkes i sin helhet fra 
investeringene til loka ler. det vil si de utgiftene som skal avskrives over 40 år. 

Dersom det har vært gjort anskaffe lser på flere tidspunkt (aktivert i ulike år), må det beregnes 
kapitalkostnader separat for hver av disse anskaffel sene. Anskaffelser som ikke cr balanseført , 
men utgiftsført i driftsregnskapet, skal ikke inngå i bcregningen av tilskudd . 

Hcr følge r en eksempelberegning med en barnehage hvor det er gjort investeringer i to 
omganger. Disse anskaffelsene er lagt i hver sin kolonne. 

I .... 
3.; % )'-

o I : nr 
I 2 
5 år 2 år siden 

a . 
,40 år) I bygg 

) 000 000 3000000 

lb -, - 4000000 - 600 000 
le -; Hskudd I~ Id .'. I å" 2400000 :~~~~~ 

= 447500 

e Investeringskostnad utstyr I 000000 100 000 
~g ~~~t inventar (avskrives 

I r ' , ,200 000 - 20 000 
g ."IOå, 800000 80000 }~~~~ 

~ 88 000 

I h I tomt I 000000 
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avskrives ikke) 
i 
j Rentegruf/nlag 13562500 2280000 478800 

{bokfort verdi elter + 400000 + 64000 + 75 008 
momskompensa'ijon og + 1 000000 +0 ~ 553 808 
inves teril1~st ilskudd} ~ 14962500 ~ 2 344 000 

k Sum kapitalkostnader 535 500 553 808 
Sum renter og avskrivninger: 

l 089 308 

Vi starter med å gruppere in vesteringene etter hvorvidt de skal avskri ves 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 ska l avskrives 
(h). For hver av gruppene trekker vi fra eventuell momskompensasjon. Hvis det har fulgt 
investeringstil skudd med anskaffelsen, trekkes dette fra de in vesteringskostnadene som skal 
avskri ves over 40 år. Når kompensert mva og investeringstilskudd er trukket fra, har vi 
avskrivningsgru nnlagene (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 447500 + 88 000 = 535 500. 

Kalkulatoriske rentekostnader er anslåtte kostnader ved å binde opp kapital i bygninger, og 
beregnes uavhengig av hvordan investeringene finansieres. Rentegrunnlaget til svarer bokført 
verdi av investeringene. Den bokførte verdien er lik anskaffelseskostnaden fratrukket 
avskrevet beløp. For eksempel vil det aven anskaffe lse 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 etler 5 år rar 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 kalkulatori ske renter benyttes Husbankens 10 års fastrente per oktober 20 11 
på 3, I prosent pluss O, I prosent påslag for gebyr og li gnende. 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 anta ll heltidsplasser i 
barnehagen. Antall heltidsplasser beregnes på samme måte som i eksemplet på beregning av 
til skuddssatser for drift. 
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Eksempel på beregning av t ilskudd t il ikke-kommuna le barnehager 

Det samlede offentlige ti lskuddet ti l ikke-kommuna le barnehager skal utgjøre samme 
prosentandel av den gjennomsnittlige offentlige fi nansieringen av tilsvarende komm unale 
barnehager som året før . Tilskuddet ska l (fra august 20 11 ) utgjøre minimum 9 1 prosent av del 
som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offentlig finansiering. 

For å vite hva den enkelte ikke-kommunale barnehage ska l ha i tilskudd i for eksempel 20 I 1 
eller 20 12 må kommunen fø rst finne ut hva barnehagen mottok i til skudd året før (dvs. i 20 10 
eller 20 1 I ) og hvor mye dette utgjorde i prosent av det som ti lsvarende kommunale 
barnehager i gjennomsnitt mottok i offentlig finansiering. 

I dette eksempelet brukes de satsene som ble beregnet i eksemplet på beregning av 
ti lskuddssatser for driftskostnader, og de nasjona le satsene for kap ital tilskudd i 20 I l . Samme 
framgangsmåte benyttes dersom kommunen ve lger å benytte kapita lkostnadene i egne 
barnehager som grunnlag for å utmåle kapitaltilskudd. 

Ordinære ikke-kommunale barnehager 
Kommu nen har tre ordinære ikke-kommu na le barnehager, barnehage A, B og C. 

Barnehage A 
Mottok minimumstilskuddet i 20 10 (85 prosent fram ti l I . august og 88 prosent fra I. august). 
Barnehage n har dermed krav på minim umsti lskuddet på 88 prosent fra l. januar 20 11 og 9 \ 
prosent fra 1. august 20 Il. Dette eksempelet viser beregning av minimumsforpliktclsen på 9 1 
prose nt som trådte i kraft fra I. august 20 I l . 

Tilskudd ocr heUidsolass Tilskudd ner onnholdstime 
Tilskudd til dri ft og 159649 • 0,9 1 - 145 280 kroner 73 ,91 ·0,91 67,26 kroner 
administrasion, barn 0-3 år 
Tilskudd til drift og 77 993·0.9 1 70974 kroner 36,11·0,91 32,86 kroner 
administras'on, barn 4-6 år 
Ti lskudd ti l kapital. barn 0-3 år 7800·0,91 - 7098 kroner 3,60 • 0,91 - 3,28 kroner 
Tilskudd til kapital, barn 4-6 år 7800·0,91 -7098 kroner 3,60·0.91 3,28 kroner 

Barnehage B 
Mottok kostnadsdek ning utover mini mumsni vået i 20 10. Barnehagen har dermed krav på 
samme andel av den gjennomsnitt lige offentlige fi nansieringen av tilsvarende kommunale 
barnehager som i 2010 ettersom det var høyere enn mini mumsnivået. Kommunen må først 
beregne hva tilskuddet utgjorde i prosent av den o ITentlige fi nansieringen av kommunale 
barnehager i 20 I O. Denne beregningen kan for eksempel gjøres ut fra tall i rcgnearkmodelle n 
for 20 10. 

Barnehage B mottok i 20 11 6,1 mill. kroner i stat lig driftsti lskudd og 1,3 mil l. kroner i 
kommunalt ti lskudd, totalt 7,4 mill. kroner i offentl ig tilskudd. Barnehagen produserte 46752 
oppholdstimer for barn 0-3 år og 152 832 oppholdstimer for barn 4·6 år. Offentlig 
finansiering per oppholdstime i kommunale barnehager var i 20 I O 72,3 1 kroner fo r barn 0-3 
år og 30,44 kroner for barn 4-6 år. Disse ta llene kan hentes fra regneark modellen for 20 1 O 
hv is kommunen har brukt den. Dersom barnehage B hadde fån maksimalt tilskudd i 20 10 
( 100 prosent av gjennomsnittl ig ofTentlig ti lskudd til kom munale barnehager), vi ll e den fått 
8,03 mi ll. kroner (46 752·72,3 1 + 152 832"'30,44). Barnehagens ande l av det gjennomsnitt lige 
offentlige tilskuddet til tilsvarende komm unale barnehager i 20 11 var 92 prosent (7,4 
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O1i 11.l8,03 mi ll.* IOO). Barnehage B har dermed krav på 92 prosent av det de ti lsvarende 
kommunale barnehagene i kommunen i gjennomsnitt fAr i offent lig finansiering i 2011. 

De gi r følgende tilskudd per heltidsp lass/oppho ldstime: 

77 36, 11 *0,92=33,22 kroner 

Barnehage C 
Barnehage C er en ny privat barnehage med oppstart I . januar 20 11 . Forutsatt at barnehagen 
er godkjent av kommunen har den fra 1. august 20 Il iht. fo rskriften krav på kostnadsdekning 
mellom 9 1 og 100 prosent av det de kommunale barnehagene i gjennomsnitt fA r i offentlig 
finansiering. Barnehagens budsjett for 20 Il danner grunnlag for å beregne ti lskuddsnivået. 
Basert på budsjettet er barnehagens tilskuddsbehov (kostnader minus foreldrebetaling og 
andre offent lige tilskudd) 75,00 kroner per oppholdstime fo r barn 0·3 år og 37,00 kroner per 
oppholdstime for barn 4·6 år, dvs. høyere enn den gjennomsnitt lige offentlige finansie ringen 
av de kommunale barnehagene i kommunen. Barnehagen har på denne bakgrunn dermed krav 
på maksimalt ilskuddet for drift og kapital (t il sammen 100 prosent av det som tilsvarende 
kom munale barnehager i gjennomsni tt mottar i o ffentlig finan siering). 

Barnehage C fA r fø lgende ti lskudd per heltidsp lass/oppholdsti me: 

og 
I 

Ti lskudd til drift og 77 993* 1=77 993 kroner 36,1 1 * 1 =36, 11 kroner 

Famili ebarnehager 
Det er en privat fam il iebarnehage i kommunen. Hvis kommunen ikke har egne 
familiebarnehager, skal kom munen benytte de nasjonale gjennomsnittssatsene. Den private 
familiebarnehagen har fra I. august 2011 krav på minimum 9 1 prosent av de nasjonale 
tilskuddssatsene. Det g ir fø lgende ti lskudd per heltidsplass: 

Tilskudd per heltidsplass Tilskudd per oppholdstime 
Tilskudd til drift og 136500*0,91 - 1242 15 kroner 63,2·0,91 - 57,51 kroner 
adm inistrasjon, barn 0·3 år 
Tilskudd til drift og 104000·0,91 94640 kroner 48,1·0,91 - 43,77 kroner 
administrasion, barn 4·6 år 
Tilskudd til kapital , barn 0-3 år 11 700·0,91 10647 kroner 5,4·0,91=4,9 1 kroner 
Ti lskudd ti I kapital. barn 4-6 år 11 700·0,9 1- 10 647 kroner 5,4·0,91=4,91 kroner 

Apne barnehager 
Kommunen har en åpen barnehage som drives aven privat aktor. Det er ingen åpne 
barnehager som dri ves av kommunen. Kommunen ska l denned benytte de nasjonale satsene 
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Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 22 1 

Arkivsaksnr: 2013/247-1 

Saksbehandler: Geir Tvare 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 10/2013 31.01.2013 

Kostnader ved gratis barnehageplass i Tana 

Rådmannens forslag til vedtak 

Med hensyn til de store kostnadene gratis barnehageplass vil medføre, vil ikke Tana kommune 
utrede nærmere et slikt tiltak. 

Saksopplysninger 

Tana kommunestyre vedtok enstemmig på møte 18.12.201 2 i sak 95/2012 Budsjell 2013 og 
Økonomiplan 20/3/20/6 å be administrasjonen utrede kostnader for grati s barnehage i 
kommunen, dette for å rekruttere flere barnehagefamilier i kommunen. 

Vedtaket må ses på bakgrunn av de små fødselskullene i kommunen de siste årene. 
Årskullet 2012 er på bare 19 barn, og det er antatt at disse barna vil fordele seg slik når det 
gjelderskolevalg i 2018: 

Austertana skole: 2 
Boftsa skole: 2 
Seida skole: 3 
Deanu samesku vla: 9 
Sirma skole: I 
Tana Montessoriskole: 2 

At barnetallet i kommunen går såpass mye ned, vil i første omgang ra store konsekvenser for 
barnehagene og skolene våre, men vi l selvsagt også på sikt ramme hele samfunnet vårt. 



Det er derfor ønskelig å få fl ere barn til kommunen. 

Kommunestyret ser ut til anta at gratis barnehageplass kan være et virkemiddel i så henseende. 
For 2013 er det budsjettert med kr 1,714 millioner i fore ldrebeta ling for de 4 kommunale 
barnehagene. Kostpenger er her ikke medregnet. Dersom bare kommunens barnehager skulle 
innføre gratis fore ldrebetaling, ville dette skape en uheldig konkurransevridning i forho ld ti l de 
private barnehagene. Det vil derfor være aktuelt for kommunen å betale foreldrebeta lingen i de 
private barnehagene også. For 20 13 er foreldrebetalingen i de private barnehagene ans lått til 
kr 0,982 millioner. Uansett vil kommunen måtte betale de private barnehagene mer til skudd, 
dette fordi prisen pr kommunal plass vil øke dramatisk. For 2013 ville til skuddet til private 
barnehager måtte økes med kr 0,867 millioner. 

De årlige kostnadene med gratis barnehageplass vil derfor utgjøre minst kr 2,58 millioner. 

Vurdering 

Det er dårlig dokumentert at gratis barnehageplass vil føre til at barnetallet vil øke. Det beste 
middelet til å øke befolkningstallet er å opprette flere arbe idsplasser. Dersom kommunen skulle 
innføre gratis barnehageplass, ville de årlige kostnadene ved dette utgjøre hele kr 2,58 millioner, 
noe som vil førc til at det må fo retas betydelige innsparinger på drifta, som igjen vil føre til 
færre arbeidsplasser. Tiltaket med gratis barnehageplass vi l måtte gå over mange år, og det vil 
da være et form idabelt beløp som til sammen vi l gå til å dekke dette tiltaket. For dette beløpet 
kan en tenke seg andre tiltak som vi l ha langt større effekt for befolkningsta llet enn grati s 
barnehageplass. 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: KOl 

Arkivsaksnr: 2013/246· 1 

Saksbehandler: Geir Tvare 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 11 /2013 31.01.2013 

Kjøredisper til skoler og ba rnehager 

Rådmannens forslag til vedtak 

Skoler og barnehager gis ikke anledning til å søke dispensasjon fra forskrift om motorisert 
ferdse l. 

Saksopplysninger 

Rådmannen har gitt skoler og barnehager beskjed om de ikke lenger har anledning til å søke 
dispensasjon fra forskrift om motorisert fe rdsel, dette for at det er viktig at disse institusjonene 
står fram som et godt eksempel. 
Dcanu såmcskuvla har klaget på denne praksisen, og rådmannen finner det derfor riktig å legge 
dette fram som en prinsipiell sak fo r OKU. 

Vurdering 

Selv om utmarka er en viktig læringsarena for skoler og barnehager, er det ikke slik at man er 
avhengig av kjøredisper for å komme seg ut i naturen. Kommunen har et godt utvalg av åpne 
løyper. Det er også viktig at barn og unge er fysisk akti ve, og der bør ikke være slik at de skal 
være avhengig av transport for å kunne ta i bruk naturen som læringsarena. 



PS 12/2013 Rcfcratsaker/Orienteringer 

RS 112013 Rapport ungdomsrådet hosten 2012 

RS 2/2013 Miniseminar 

RS 3/2013 Klage på adressetildeling: Løvlia 5 

RS 4/2013 Klage veinav" - Påklager etter vedtak i oppvekst- og kulturutvalget 07.02.12 

RS 512013 OK U-rapport 2012 

RS 612013 Tilskudd - arrangement Samefolketsdag 2013 

RS 712013 Navnsetting av gater og veier: Informasjonsbrosjyre fra Språkrådet 2012 

RS 812013 Orienteringer til OKU 31.01.13 



Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 233 

Arkivsaksnr: 201 1f2514-15 

Saksbehandler: Bill Sørensen 

Saksfremlegg 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Oppvekst- og kulturutvalget 13/2013 3 1.01.20 13 

Tiltaksplan tospråklighetsarbeid 2013 

Vedlegg 
l Tiltaksplan 20 13 i henhold til samarbeidsavtale - Tana kommune 

Rådmannens forslag til vedtak 

Oppvekst og kulturutvalget vedtar tiltaksplan tospråkl ighetsarbeid 20 13 

Saksopplysninger 

I henhold til de nye kravene fra Sametinget skal det utarbeides årlige tiltaksplaner for 
lospråklighetsarbcidet. Ti ltaksplanen ska l oversendes Sametinget O l ,O l , hvert år. Denne 
endringen ble gjort med virkning fra og med i år. Tidligere har fristen vært Mai i søknadsåret. 
Det ble satt ned et utva lg bestående av Solbjørg Ravna, Juhan Niillas Wigelius og Håvald 
Hansen (SEG) 

Vurdering 

Forslaget til aktivitetsplan har noen økonomiske føringer, spesie lt ifllt. permisjoner. 



Tiltaksplan 2013 for __ Tana kommune 

4. artikkel: Basis og betjeningsdelen 

Strategier i samarbeidsavtalen Tiltak Målgruppe Mål Ansvarlig/hvem gjennomfører 

Pkt. 1: Kommunikasjon og Alle kunngjøringer og Kommunens Synliggjøre Informasjons- og 
informasjon. annonser, både på innbyggere og samisk. Gi serviceavdelingen i Tana 
l følge Samelovens språkregler § 3-2, kommunens hjemmesider og andre. samisktalende kommune. 
ska l informasjon og annonseringer de som sendes til avisene er mulighet t il å 
være på norsk og samisk både på norsk og samisk. bruke samisk i 

Stillingsannonser og annen kontakt med 
informasjon fra kommunen kommunen. 
oversettes til samisk. Brev på 
samisk blir besvart på samisk. 

Pkt. 2: Profilering og synliggjøring. Kommunens sentralbord er Kommunens Samisktalende Informasjons- og 
tospråklig. Møtene tolkes. innbyggere. skal kunne bruke serviceavdelingen i Tana 

Samelovens § 1-5 slår fast at samisk - KST-møter samisk i kontakt kommune. 
og norsk er likeverdige språk, og at - Hovedutvalgsmøter Kommunens med kommunen 
de skal være likestilte etter - Foreldremøter politikere, og de skal kunne 
bestemmelsene i samelovens - Folkemøter foreldre og bruke samisk på 
kapittel 3. Dette skal så langt det er innbyggere. møtene. 
mulig synliggjøres i alle kommunale Innkjøp av f lere hodetelefoner 
virksomheter. til eksisterende tolkeanlegg. 

Synl iggjøre Utviklingsavdelingen i Tana 
Oppsetting av samiske Først og fremst samisk språk. kommune. 
stedsnavnskilt der det samiske innbyggere, 
navnet brukes. Nettsider både men også Løfte verdien av 
på samisk og norsk. Betjene andre. Brukere samisk språk. 
innbyggerne på samisk både av kommunens 
muntlig og skrift l ig. tjenester. 



Kommunale kontorer og Informasjons- og 
bygninger skiltes på samisk. Primært Gi mulighet til serviceavde lingen i Tana 

lage samisk kalender. kommunens kommunens kommune. 
Tana kalenderen innbyggere, innbyggere og 

men også ansatte til å lese Biblioteket i Tana. 

Innkjøp av skjønnlitteratur, andre. samisk og høre 
lærebøker, fagl itteratur, samisk språk. 
tidsskrifter og CD'er. 

Pkt. 3: Kompetanseutvikling i Tilby kommunalt ansatte Kommunalt Øke antall Utviklingsavdelingen i Tana 
samisk språk i __ kommune. permisjon med lønn for å ansatte som samisktalende kommune. 

studere samisk og mulighet til ikke behersker, ansatte i 
kommune er etter å delta på språkkurs i eller bare delvis kommunen. Tana kommune i samarbeid 

Samelovens språkregler § 3-7 arbeidstiden. behersker Forbedre samisk- med Tana samiske 
forpliktet til å legge forholdene til samisk språk. kunnskapene t il språksenter. 
rette slik at ansatte får permisjon Tilby stipend ti l samisktalende de ansatte som 
med lønn far å lære samisk. lærer· og Kommunens behersker Oppvekst- og kulturutva lget i 

førskolelærerstudenter. samisktalende språket til en viss Tana kommune. 
studenter. grad. 

Motivere 
studenter. 

Pkt. 4: Individuelle kirkelige 
Tilby kommunens innbyggere Menigheten. Samiskta lende Tana menighet 

tjenester. 
individue lle kirkelige tjenester skal kunne bruke Tana kommune 
på samisk, som f.eks. dåp og samisk i kontakt 

Etter Samelovens språkregler § 3·6 vigsel. med kirken og 
har enhver rett til individuelle skal få høre Guds 
kirkelige tjenester på samisk i Den Gudstjenester tolkes t il ord på samisk. 
norske kirkes menigheter i samisk. 

forvaltningsområdet. 



Pkt. 6 Utvidet rett til bruk av samisk Tilby kommunens innbyggere Kommunens Sikre at Helse- og omsorgsutvalget i 

i helse- og sosialsektoren. helsetjenester på samisk. innbyggere. samisktalende Tana kommune. 

Brukere av ska l kunne bruke Hjelpetjenesten 
Den som ønsker å bruke samisk for å Tilbud om tolk til brukere av heIse- samisk i kontakt Tana sykeavdel ing 
ivareta egne interesser overfor helsetjenestene. t jeneste ne. med Tana omsorgsssone 
lokale og regionale offentlige heIse - kommunens 
og sosialinstitusjoner i helsetjeneste. 
forvaltn ingsområdet, ha r rett t il å bl i 

betjent på samisk. 

5. artikkel: Utviklingsdelen 

Eventuell strategi i Tiltok i samarbeidsavtalen eller Mdfgruppe Mdf/Hensikt Budsjett 2013 Ansvarfig/hve 
samarbeidsavtalen handlingsplanen m 

gjennomfører 
Flere barn til skolene og Etablere en Barn som kommer fra 1· Heve barnas 500.000.- Oppvekst- og 

barnehagene der samisk er 1. tospråkl ighetspedagogstilling for språklige hjem (samiske), barn samiskspråklige (jfr. Tana kulturutvalge 
språk. barnehagene og skolene. som kommer fra 2-språklige kompetanse og styrke kommunes t i Tana 

hjem og barn som kommer fra barnas samiske budsjett behov for kommune. 
Flere barn til skolene og norskspråklige hjem. identitet. 2013) 

barnehagene der samisk er 2. 
språk. 

Foreldre ska l få informasjon om 
barnas rettigheter til å få 
samiskopplæring i barnehagen 
og på skolen, og få informasjon 
om tospråklig oppvekst. 



Skape arenaer for samisk språk Etablere språkøvingsarenaer hvor Samisktalende barn og unge i Stimulere til bruk av 300.000,- Oppvekst- og 
på f rit iden for barn og unge i barn og unge kan møtes på kommunen. samisk språk blant barn (jfr. Tana kulturutvalge 
Tana. fritiden. og unge i Tana kommunes t i Tana 

kommune. Styrke den budsjettbehov for kommune. 
samiske identiteten. 2013) Utviklingsavd 

elingen i Tana 
kommune i 
samarbeid 
med Tana 
samiske 
språksenter. 

Det skal ti ldeles prosjektmidler Fortsette "Ovttas-prosjektet" Samisktalende barn og unge i Utvikle det samiske Tana samiske 
til samiske språkprosjekter. kommunen og barn og samfunnet pOSitivt ved språksenter 
Kommunen gir info om midlene ungdom i Utsjok kommune. at barn og ungdom i og Sirma 
og lyser ut midler. Bruken av Tanadalen deltar i felles skole . 
prosjektmidlene ska l samisk 
rapporteres t il kommunen. kulturundervisning på 

tvers av landegrensene. 
Samisk språk og kultur skal Etablere samisk barneteater. Samisktalende barn og unge i Tilby barna samisk 1.000,000 Tana 
brukes spesielt i arbeid med kommunen. teaterundelVisning og gi kulturskole 
ungdom og mulighet til å bruke 
ungdomsarrangement. samisk under 

kulturarrangementer på 
fritiden . 




