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Rådmannens forslag til vedtak 

For 2016 fastsettes det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager slik:  

 

1. Driftstilskudd  

Tilskuddet settes til 100 % av driftskostnadene for en kommunal plass.  

Dette gir følgende tilskuddssatser:  

a) Pr heltidsplass for barn under 3 år: Kr 210 694 

b) Pr heltidsplass for barn over 3 år: Kr 103 120  

 

2. Kapitaltilskudd  

Kommunen utbetaler kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet. Satsene er under utarbeidelse, og blir publisert på 

Kunnskapsdepartementets nettsider når de klare. Tilskuddet beregnes etter nasjonale satser for 

2016 pr. heltidsplass. Nasjonale satsen for 2015 pr. heltidsplass var kr. 9 500.  

 

3. Utbetaling 

Tilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal  

 



 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunens faktiske driftskostnader i egne barnehager to år før tilskuddsåret danner grunnlag 

for kommunens beregning av tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. 

Grunnlaget for beregningen er regnskap 2014 og barnetallet fra årsmeldingene 2013 og 2014 for 

alle kommunale barnehagene. Disse er Tana bru barnehage, barnehagen på Boftsa 

oppvekstsenter, barnehagen på Austertana oppvekstsenter og barnehagen på Sirma 

oppvekstsenter.  

 

Ettersom tilskuddet ikke skal dekke kostnader ved særskilt tilrettelegging for barn med spesielle 

behov, gjøres det fratrekk for kostnader ved slike tiltak i kommunale barnehager. I følge 

forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager med ikrafttredelse fra 01.01.2016 skal 

driftstilskuddet beregnes ut fra gjennomsnittlige ordinære driftsutgifter per heltidsplass i 

tilsvarende kommunale ordinære barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter 

og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet 

fra to år før tilskuddsåret. Beregning av satsen for tilskudd beregnes i henhold til forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager ( https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-10-

09-1166 ). 

 

Kommunen skal gi et påslag for pensjonsutgifter på tretten prosent av lønnsutgiftene i de 

kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på 

pensjonsutgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. 

 

For barnehagene så er ikke kostnadene av lønn for lærling tatt med, inntekt for foreldrebetaling 

og inntekt for kostpenger . I regnskapet for barnehagene er kostnader for funksjon 201 (førskole) 

og 221 (førskolelokaler og skyss) med. Funksjonen 221 føres i ansvar 7020- skole og 

barnehagebygg. I regnskapet barnehagebygg (221) er kostnader lønn rengjøring, vaktmester, 

forbruksmaterial, strøm, oppvarming/ fyring, tjenester vedlikehold, materiale vedlikehold. 

Bygg- og anleggsavdelingen er ansvarlig for funksjon 221. Regnskapet for 221 dekker alle 

kommunale barnehager.  

 

Kommunen følger årsmeldingsskjemaets aldersinndeling, slik at barn under tre år er barn som er 

0-2 år (små barn), og barn over tre år er barn som er 3-6 år (store barn). Barnetallene som skal 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-10-09-1166
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-10-09-1166


brukes i tilskuddssatsberegningen skal være fra samme år som grunnlaget for beregning av 

tilskuddet til driftskostnader til ikke-kommunale barnehager. Dette betyr barnetallene fra to år 

før tilskuddsåret.  

 

Eventuelle kapitalkostnader i kommunens barnehageregnskap skal trekkes fra i beregningen av 

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

eventuelle kostnader til fellesadministrasjon i barnehageregnskapet trekkes fra, siden det 

beregnes et påslag på 4,3 prosent for å ta høyde for disse kostnadene.  

 

Kostnader i 2014-kroner, skal korrigeres med kommunal deflator for 2015 og 2016, slik at det 

tas hensyn til pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren frem til og med tilskuddsåret, jf. 

forskriften § 4. Kommunal deflator for 2015 og 2016 er henholdsvis 2,9 og 2,7 prosent. I 

beregningen her, indeksregulerer kostnadene fra 2014 fortløpende. Dette gjelder også inntekt for 

foreldrebetaling og kost.  

 

Regnskap og barnetall for 2014 danner beregningsgrunnlaget tilskudd til driftskostnader for 

2016.  

 

Netto regnskap for kommunale barnehage 2014: 

Alle barnehage funksjon 202 og 221     

  
 

  

Brukerbetaling -1 507 608,04   

Kostpenger -140 130,15   
Totale kostnader eks. brukerbet og kost 
Totale kostnader inkl. brukerbet og kost 

8 842 931,20 
10 490 669,39   

   

   Tana bru barnehage funksjon 202 og 221     

  
 

  

Brukerbetaling -942 599,04   

Kostpenger -91 472,65   

Totale kostnader eks. brukerbet og kost 4 894 521,25   

   

   Boftsa barnehage funksjon 202 og 221     

  
 

  

Brukerbetaling -313 513,00   

Kostpenger -27 073,00   

Totale kostnader eks. brukerbet og kost 1 823 419,76   

 
 

  



   Austertana barnehage funksjon 202 og 
221     

  
 

  

Brukerbetaling -142 085,00   

Kostpenger -10 784,50   

Totale kostnader eks. brukerbet og kost 1 121 402,37   

      

   Sirma barnehage funksjon 202 og 221     

  
 

  

Brukerbetaling -109 411,00   

Kostpenger -10 800,00   

Totale kostnader eks. brukerbet og kost 1 003 587,82   

 

Faktiske brutto driftskostnader  

Faktiske brutto driftskostnader Brutto 

driftskostnader for kommunale 

barnehager (Tana bru- og Boftsa 

barnehage) 2014  

10 490 669,39  

- Driftskostnader til særskilt 

tilrettelegging 2014  

0  

= Faktiske brutto driftskostnader i 

kommunale barnehager 2014  

10 490 669,39 

 

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

kommunen gi et påslag for administrasjonskostnader på 4,3 prosent av faktiske brutto 

driftskostnader for kommunale barnehager. 

Driftskostnader og administrasjonskostnader 

Driftskostnader og administrasjonskostnader 

Faktiske brutto driftskostnader 2014 10 490 669 

+ Administrasjonskostnader, 4,3 % + 451 099 

Sum brutto driftskostnader og administrasjonskostnader 2013 10 941 768 

 

Etter justering med kommunal deflator, blir brutto driftskostnader og administrasjonskostnader: 

10 941 768 * 1,029 * 1,027 = 11 563 075 



Foreldrebetaling og kostpenger 

Driftskostnader og administrasjonskostnader 

Maksimal pris pr. plass pr. mnd 2655 

Antall heltidsplasser 69,08 

Maksimal foreldrebetaling 2 017 525 

Kostpenger regnskap 2014 140 130 

Kostpenger prisjustert 148 087 

Foreldrebetaling +kostpenger 2 165 612 

 

Fordeling av kostnader på små og store barn 

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

gikk det våren 2013 20 barn som var 0-2 åringer og 46 3-6 åringer. Høsten 2013 gikk det 25 

barn som var 0-2 åringer og 51 3-6 åringer.   Disse fordelte seg slik etter avtalt oppholdstid: 

Fordeling av kostnadene på små og store barn våren 2014/ høsten 2014 

  0-8 

timer 

9-16 

timer 

17-24 

timer 

25-32 

timer 

33-40 

timer 

41 timer eller 

mer 

Totalt 

0-2 

år 

0/0 0/0 0/1 1/1 4/5 20/12 20/25 

3-6 

år 

0/0 0/0 1/2 2/3 3/4 45/40 46/51 

 

For å korrigere for forskjeller i avtalt oppholdstid, beregnes antall oppholdstimer ved hjelp av 

Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid: 

Statistisk sentralbyrås nøkkel for gjennomsnittlig oppholdstid 

Oppholdstid Timer 

0-8 timer per uke = 6 timer 



9-16 timer per uke= 13 timer 

17-24 timer per uke = 21 timer 

25-32 timer per uke = 29 timer 

33-40 timer per uke = 37 timer 

41 timer eller mer = 45 timer 

 

Beregningen i excel filen (vedlegg) i fanen årsmelding 2013 var det 23,93 heltidsplasser små 

barn og 49,22  heltidsplasser store barn. Beregningen i fanen årsmelding 2014 var det 17,22 

heltidsplasser små barn og 49,16 heltidsplasser store barn. Ved beregning av heltidsplasser i de 

to kommunale barnehagene vektet i snitt i fane « kommunens selvkostberegning var det 21,14 

heltidsplasser små barn og 47,04 heltidsplasser store barn. I beregningene er det vektet 7/12 av 

barnetallet i årsmeldingen 2013 og 5/12 av barnetallet i årsmeldingen 2014. Ved omregning til 

plasser for store barn (små * 1,8), så blir resultatet 86 plass. Fra prisjusterte kostnader kr. 

11 563 075 trekkes prisjustert foreldrebetaling og kostbetaling på kr. 2 165 612. Totale 

driftskostnader minus foreldrebetaling og kost blir kr. 9 397 463. Fordelt på aldersgruppe så blir 

driftskostnader minus foreldrebetaling og kost kr. 4 453 451,00 for små barn og 4 944 012,00 

for store barn Resultat for beregningen viser at kostnad pr. heltidsplass for små barn er kr. 210 

694 og store barn kr. 103 120. 

 

Vurdering 

I dette vedtaket er satsen for driftstilskudd til ikke- kommunale barnehager blitt beregnet. Ved 

utbetaling av tilskudd til private barnehager beregnes også kapitaltilskudd. I tillegg til disse 

tilskuddene, så er kommunen pliktig til å betale kostnadene for søskenmoderasjon for 

foreldrebetaling, moderasjon på foreldrebetaling på grunnlag av lav samlet husholdnings inntekt 

og gratis kjernetid. I tillegg er kommunen pliktig til å dekke kostnader for enkeltvedtak for 

spesialundervisning for barn i ikke kommunale barnehager.  

 

Beregning av sats som er utregnet i excel-fil og regnskap og barnetall fra årsmelding 2013 og 

2014 er tilgjengelig i excel fil. Filene sendes til HOOK medlemmer på e-post/ på nettsiden. 

 


