
 

 

 

 

  

Kommunalt tilskudd til ikke- kommunale barnehager 2023 
 
Lovgrunnlag   

Barnehageloven 2005 §19 Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager hjemler kommunens plikter ovenfor ikke – kommunale 

barnehager. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 

trådte i kraft 1.1.16.    

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

 

Beregning av tilskudd   

Fra og med 1. januar 2015 skal kommunen beregne tilskuddet til private 

barnehager ut fra  kommunens to år gamle regnskap. Dette ble videreført i 

den finansieringsordningen, som trådte i kraft 1. januar 2016 og som fortsatt 

er gjeldene. Det betyr at det fremdeles er kommunens utgifter i egne  

kommunale barnehager to år før tilskuddsåret som er beregningsgrunnlaget 

for  driftstilskuddet til de private barnehagene.  For tilskuddsåret 2023 skal 

kommunen bruke kommuneregnskapet for 2021 i  tilskuddsberegningen.  

  

Pensjonspåslag   

Kommunens pensjonsutgifter skal ikke være med i beregningen av 

driftstilskuddet til private barnehager. Istedenfor skal kommunen legge på et 

prosentpåslag av brutto lønnsutgifter i kommunens egne ordinære 

barnehager. I statsbudsjett for 2022 vedtok Støre- regjeringen å sette ned det 

faste påslaget som barnehagene får til pensjon. Barnehager i konsern gikk 

fra 13 til 10 prosent av lønnsutgiftene fra 2022, og fra 13 til 12 prosent for 

enkeltstående barnehager. I det foreløpige statsbudsjettet for 2023 vil 

barnehager i konsern fortsatt ha 10%, mens de enkeltstående går ned til 

11%. Det endelige påslaget kan bli justert på bakgrunn av eventuelle 

endringer når endelig nasjonalbudsjett vedtas, jmf fvl § 35.   

 

Søknadsordning for barnehager med vesentlig høye pensjonsutgifter   

Private barnehager som har inngått pensjonsavtale før 1. januar 2019, kan få 

dekket høyere pensjonsutgifter, oppad begrenset til kommunens egne 

pensjonsutgifter. Dette er  ment som en sikkerhetsventil for å sikre driften av 

disse barnehagene.   
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Kapitaltilskudd   

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private barnehager per heltidsplass ut fra   

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av   

Kunnskapsdepartementet.    

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/tilskudd-til-private-barnehager/Nasjonale-

tilskuddsatser/  

 

Rapportering av barn i private barnehager   

Kommunen skal fastsette én tilskuddssats for småbarnsplass og én for storbarnsplass. Med   

småbarnsplass menes barnehageplass for barn under tre år, og med storbarnsplass menes   

barnehageplass for barn over tre år. I tillegg kompenseres det for tapte inntekter ved   

søskenmoderasjon, gratis kjernetid i 20 timer per uke for 2-3-4-5 åringer og for foreldre med   

lav inntekt.    

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/  

 

Kommunale tilskuddssatser til ikke-kommunale barnehager i Åsnes for 

2023 utenom Tyristubben Fus barnehage (pensjonspåslag 11%) 
Driftstilskudd små barn (0- 2 år): 274 885 kr 

Driftstilskudd store barn (3- 6år): 135 750 kr 

Kapitaltilskudd per barn: 11 837 kr 

 

Kommunale tilskuddssatser til Tyristubben Fus barnehage i Åsnes for 2023 

(pensjonspåslag 10%) 

Driftstilskudd små barn (0- 2 år): 272 014 kr 

Driftstilskudd store barn (3- 6år) 134 155 kr  

Kapitaltilskudd per barn 11 837 kr 

 

Tilskuddsatsen er 100,0 % av selvkost av kommunens egne barnehager  
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