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1.Innledning 

Tildeling av tilskudd og refusjoner til private barnehager i Gjemnes kommune skal skje i tråd 

med gjeldende barnehagelov, forskrifter og lokale retningslinjer.  

Forvaltning av tilskuddsordninger og refusjoner til private barnehager er hjemlet i 

barnehageloven § 14 «Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager», 

Forskrift om tilskudd til private barnehager (heretter kalt forskrift om tilskudd) og Forskrift om 

foreldrebetaling i barnehager (heretter kalt forskrift om foreldrebetaling). 

I tillegg til sentrale føringer gjennom lov og forskrift, har kommunen gjennom forskrift om 

tilskudd fått myndighet til å fastsette forhold og rutiner som har betydning for tilskuddet til 

private barnehager og barnehagenes refusjonsmuligheter. Slike føringer nedfelles i Lokale 

retningslinjer. 

Her følger Lokale retningslinjer 2018 der Gjemnes kommune orienterer om de viktigste 

føringene i forskrift og lokale regler og rutiner som kommer i tillegg til sentrale føringer. 

Lokale retningslinjer trer i kraft 01.01.2018. 

 

2.Ordinært kommunalt tilskudd  

Ordinært kommunalt tilskudd til private barnehager beregnes og utbetales i henhold til 

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Det er ikke utarbeidet veileder i 

henhold til denne forskrift. 

a) Beregning og kunngjøring av tilskuddssats og tilskudd 

I henhold til § 3 i Forskrift om tilskudd til private barnehager fastsettes endelig tilskuddssatser 

basert på kommunens regnskapstall og barnetall to år før tilskuddsåret. 

Det fastsettes en sats for barn over tre år og en sats for barn under tre år. 

Beregning av pensjonspåslag, administrasjonspåslag og kapitaltilskudd beregnes og tildeles 

sammen med tilskuddssatsene. Hvordan dette skal beregnes er beskrevet i forskrift §§ 4, 5 

og 6. Konkret beregningsmåte vedlegges vedtaket til hver enkelt barnehage.  

Kommunen skal fatte vedtak om tilskuddssatsen innen 31. oktober i året før tilskuddsåret, jf. 

forskrift § 9.  

b) Telletidspunkt og justering av tilskudd 

Forskrift om tilskudd § 12 legger opp til at utmåling av tilskudd baseres på antall plasser i 

barnehagene rapportert pr 15.12.året før tilskudds-året. Videre kan kommunene gjennom 

lokale retningslinjer (lokal forskrift) legge opp til flere telletidspunkt.  

I Gjemnes er det valgt å ha en telledato, 15.12 som sammenfaller med årsmeldingene.  

c) Utbetaling  

Kommunen legger opp til å utbetale det ordinære tilskuddet til private barnehager 

forskuddsvis i mars måned for 1. halvår med utgangspunkt i vedtak for utbetaling i året.  

Utbetaling av det ordinære tilskuddet skjer for 2. halvår (fra barnehageårets start) i oktober 

måned.  

d) Telling av store og små barn. 



I henhold til forskrift om tilskudd § 3 4.ledd bokstav a) regnes 3-åringene i kommunale 

barnehager pr 15.12 før tilskudds-året som små 7/12 av tilskuddsåret. 3-åringene i 

kommunale barnehager per 15.12. i tilskudds-året regnes som store 5/12 av tilskuddsåret. 

Det beregnes på samme måte i de private barnehagene.  

e) Dokumentasjon av antall barn 

De private barnehagene skal levere barneliste den 1. januar og den 1. august hvert år. I 

tillegg skal styrer gi beskjed til barnehagemyndigheten ved alle endringer i plass.  Dette for at 

Barnehagemyndigheten skal kunne ajourholde barnehageprogrammet, 

kontantstøtteregisteret og føre tilsyn med barnetallet i alle barnehager.  

f) Barn med kontrakt i flere barnehager.  

Dersom barn bytter barnehageplass i løpet av barnehageåret og har kontrakt i to barnehager 

på telletidspunktet, mottar begge barnehagene tilskudd. Det skal dokumenteres med kopi av 

underskrevet kontrakt at foresatte betaler plass i begge barnehagene, jf. presisering fra 

Fylkesmannen av 30.08.2011. 

I de tilfeller barnet bytter plass til en barnehage med samme eier, ansees dette som en intern 

overføring og utløser ikke dobbelt tilskudd. Dette er vanlig praksis mellom kommunale 

barnehager. 

g) Barn folkeregistrerte i annen kommune  

Det vises til forskrift om tilskudd § 15 som sier: Refusjon for barn fra andre kommuner.  

Kommuner som har private barnehager med barn som er folkeregistrerte i en annen 

kommune, har rett til refusjon for barnehageplassen fra kommunen der barnet er 

folkeregistrert. 

Kommunen skal bruke satser for drift og kapital fastsatt av departementet i beregning av 

refusjonskravet, og gjøre fratrekk etter § 11 første ledd. Den private barnehagen mottar 

tilskudd på samme måte for alle barna i barnehagen. Det forutsettes da at aktuelle 

barnehager har vedtektsfestet i sin opptakskrets/ opptakskriterier at barn bosatt i andre 

kommuner skal kunne tilbys plass i den aktuelle barnehage.  

Den private barnehagen mottar tilskudd på samme måte for alle barna i barnehagen. Det 

forutsettes da at aktuelle barnehager har vedtektsfestet i sin opptakskrets/opptakskriterier at 

barn bosatt i andre kommuner skal kunne tilbys plass i den aktuelle barnehage.  

I følge merknadene gjelder ikke denne bestemmelsen for kommunale barnehager. 

 

3.Aktivitetsendringer som fører til endring av tilskudd 

a) Store aktivitetsendringer innenfor gjeldende godkjenning       

Det vises her til forskrift om tilskudd § 12. med merknader: De private barnehagene skal 

rapportere til kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen. Kommunen skal i disse 

tilfelle beregne tilskuddet på nytt. Der kommunen har flere rapporteringstidspunkter i lokale 

retningslinjer eller ved «store aktivitetsendringer», skal vedtakene som fattes, gjelde fra det 

aktuelle tidspunktet og tiden fremover. Vedtakene vil dermed være nye vedtak for tiden 

fremover og ikke omgjøring av tidligere vedtak. Kommunen kan ikke fatte vedtak som gjøres 

gjeldende bakover i tid. Ved nytt barnetall i den ikke-kommunale barnehagen, skal 



barnetallet ganges med satsen fastsatt i medhold av forskriften § 3.  To forhold kan føre til 

endret tilskudd mellom telletidspunktene:  

 Kommunen vurderer om merinntaket kan regnes som en større endring som utløser 

større tilskudd i den aktuelle barnehage.   

 Der barnetallet går ned varsler eier kommunen om situasjonen og endringen 

vurderes på samme måte. 

Ved store aktivitetsendringer, skal vedtakene som fattes, gjelde fra det aktuelle 

innslagstidspunkt beskrevet i skriftlig søknad, og tiden framover. Alle plasser i den aktuelle 

barnehage beregnes på nytt fra innslagstidspunktet og framover til neste telletidspunkt eller 

ut tilskudds-året. Eier må søke skriftlig om tilskudd for store aktivitetsendringer. 

Dokumentasjon på merutgifter i forbindelse med økt barnetall vedlegges søknaden.  

Kommunen vurderer fra sak til sak om søknaden beskriver en stor aktivitetsendring i denne 

aktuelle barnehage. I merknadene til forskrift om tilskudd beskrives store 

aktivitetsendringer som opprettelse eller nedleggelse av en avdeling, men dette må 

vurderes ut ifra lokale forhold. Økning av ett eller noen få barn defineres som ikke 

aktivitetsendring. Kommunen fatter enkeltvedtak som kan påklages.  

b) Endring som følge av ny/endret godkjenning. 

Ved økt barnetall som følge av ny/endret godkjenning skal private barnehageeiere framlegge 

søknad om tilskudd, jf. barnehageloven §§ 10, 11 og 14. 

Søknader om tilskudd til nye barnehageplasser behandles politisk. 

c) Pålagt inntak av barn med særskilte behov. 

Kommunen som barnehagemyndighet kan pålegge private barnehager å ta inn barn med 

særskilte dokumentert behov hos barnet eller familien dersom barnehagen har ledige 

plasser. Dette gjelder barn som tildeles plass med bakgrunn i Barnehageloven §13. 

I slike saker yter barnehagemyndigheten tilskudd fra inntaksmåneden etter reglene for 

innslagstidspunkt. 

 

4. Refusjon for redusert foreldrebetaling 

Satser for foreldrebetaling justeres i tråd med sentrale satser. Endringene presenteres i 

forslag til statsbudsjett hvert år. Foresatte kan få redusert oppholdsbetaling dersom de har 

flere barn i barnehage eller lav inntekt. Det vises til ny Forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager § 3 med merknader, se også vedlegg 3: 

§ 3.Moderasjonsordninger: Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 

30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere 

barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i 

foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen 

etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller 

søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få 

dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige. 

Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes. 

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. 

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 



husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 

kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. 

For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om 

søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første 

barn. 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 

Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller 

personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse, 

eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års 

selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. 

Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd 

sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles 

barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten 

til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet. 

Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle fire- og femåringer i 

husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig 

kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med 

utsatt skolestart. 

a) Søskenmoderasjon 

Gjemnes kommune yter 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 

3. eller flere barn i tråd med ny forskrift § 3 første ledd. 

Moderasjonen trekkes av i faktura til foresatte. Dette utføres av den enkelte private 

barnehage. Barnehagene søker halvårlig refusjon av beløpet, 1.juni og 1.desember. 

Utbetaling av moderasjonen skjer etterskuddsvis per halvår. Søknader som er mottatt etter 

fristens utløp, utbetales sammen med neste avregning. 

b) Foresatte med lav inntekt 

Foresatte med en samlet inntekt per husstand på kr. 500 500,- (for 2017) eller lavere har rett 

til redusert oppholdsbetaling. Satsen justeres av stortinget hvert år. Foresatte med plass i 

privat barnehage søker om redusert oppholdsbetaling til kommunen ved 

barnehagemyndigheten. Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside. 

Dokumentasjon på husstandens samlede inntekt må vedlegges søknaden før vedtak fattes 

jf. Ny forskrift§ 3 femte ledd. Oppholdsbetalingen skal være 6 % av husstandens samlede 

inntekt. Vedtaket fattes av barnehagemyndigheten og sendes søker med kopi til den aktuelle 

barnehage. Foresatte med plass i kommunal barnehage søker til den barnehagen de har 

plass i.  

Vedtaket gjelder for maksimalt ett barnehageår om gangen. Det må søkes på nytt for 

påfølgende barnehageår. Den aktuelle barnehage reduserer oppholdsbetaling på faktura til 

foresatte.  De private barnehagene sender refusjonskrav til kommunen hvert halvår til 1. juni 

og 1. desember. Utbetaling skjer etterskuddsvis per halvår. Søknader som er mottatt etter 

fristens utløp utbetales sammen med neste avregning. 

c) Refusjon gratis kjernetid for 4-og 5-åringer. 

Det vises til ny forskrift § 3 sjuende ledd. 



Foresatte med en samlet inntekt per husstand på kr.450 000,- (fra 1.8.2017) eller lavere har 

rett til 20 timers gratis opphold i barnehagen for 3, 4-eller 5-åringer. Foresatte med plass i 

privat barnehage søker om redusert oppholdsbetaling til kommunen ved 

barnehagemyndigheten, foreldre med plass i kommunal barnehage søker til den enkelte 

barnehage. Søknadsskjema er lagt ut på kommunens hjemmeside. Dokumentasjon på 

husstandens samlede inntekt må innhentes før vedtak fattes.  

Vedtaket fattes av barnehagemyndigheten og sendes søker med kopi til den aktuelle 

barnehage. Vedtaket gjelder for maksimalt et barnehageår om gangen. Det må søkes på nytt 

for påfølgende barnehageår. Den aktuelle barnehage reduserer oppholdsbetaling på faktura 

til foresatte.  

Den private barnehagen sender inn refusjonskrav for og gratis kjernetid hvert halvår, i juni og 

desember. Utbetaling skjer etterskuddsvis per halvår.  

 

5. Refusjon av tilskudd for barn folkeregistrerte i andre kommuner 

a) Barn med plass i private barnehager 

I henhold til Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §15 kan kommunen sende 

refusjonskrav til andre kommuner for barn i private barnehager som er folkeregistrerte i 

annen kommune enn Gjemnes (gjestebarn). Refusjonskravet skal da beregnes med 

nasjonale satser som fastsettes årlig av departementet. Rett til refusjon forutsetter at den 

aktuelle private barnehage har vedtekter som beskriver at barnehagens opptakskrets også er 

utenfor Gjemnes kommunes grense. 

b) Barn med plass i kommunale barnehager 

For gjestebarn i kommunale barnehager finnes ikke tilsvarende sentral bestemmelse om 

refusjonsordning. I disse tilfellene må en inngå egne betalingsavtaler med aktuelle 

kommuner. 

c) Beregning 

Det utbetales tilskudd i henhold til vedtatt kommunal sats til alle private barnehager. 

Beregning av refusjonskrav til hjemkommune beregnes ut fra nasjonale satsen, minimum 

100 % andel fra 1.1.2016. Refusjonskravet sendes fra kommunen til den kommune der 

barnet er folkeregistrerte to ganger pr. år; juni og desember. 

 

6. Andre forhold 

Ny forskrift §13 sier:  

Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling mot private barnehager som grunnet feil fra 

barnehagens side, mottar høyere tilskudd enn den har krav på.  

Merknader til forskrift om tilskudd presiserer at feilrapporteringer av barnetall og/eller barnas 

aldersfordeling kan føre til krav om tilbakebetaling av tilskudd. 

Det er kommunen som bestemmer om det skal kreves tilbake tilskudd. 

Bestemmelsen omfatter ikke for mye utbetalt tilskudd som alene skyldes feil fra kommunens 

side. I merknadene står det at ved saksbehandlingsfeil fra kommunens side er det de 

alminnelige reglene i forvaltningslovens som gjelder. Ved krav om tilbakebetaling er det 



enklest å trekke beløpene fra ved senere utbetalinger. Dette betyr at de alminnelige 

motregningsreglene trer i kraft.  

De ikke kommunale barnehagene rapporteringsplikt innbefatter også oversending av 

regnskap. Dette betyr at både driftsregnskap og balanseregnskap leveres kommunen 

uoppfordret. 

§ 14 a omhandler «Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale 

barnehager»:  

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen 
kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være oppfylt: 
 

a. Barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av 
barnehagen, 
 

b. barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme 
konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med 
beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige 
parter, og 
 

c. barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det 
som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. 

 
Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med 
konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven § 
1-3. 

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt i 
samsvar med formålet i første ledd. 

Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til 
barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den ikke-
kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold. 

Videre sier § 16. om kommunens tilsynsforhold:  

§ 16. Tilsyn 

Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. 

Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller 
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, 
eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging 
av virksomheten. Kommunens stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. 
 
I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske 
reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i 
medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. 
 
Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan 
påklages til fylkesmannen. 
 
Kommunen har adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler i § 16 a. Kommunens 
adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager 
 



Kommunen kan holde tilbake tilskudd til ikke-kommunale barnehager eller redusere tilskudd i 
kommende terminer dersom krav etter § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a ikke er 
oppfylt. 
 
Dersom tilskudd er anvendt i strid med § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a, kan 
kommunen kreve tilbakebetaling av tilskudd. 
 
Tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av tilskudd etter første og 
andre ledd skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske betydning. 
 

7. Klageadgang. 

Enkeltvedtak fattet med hjemmel i barnehageloven eller forskrifter kan påklages. Klagen 

sendes kommunen som vurderer om vedtaket bør gjøres om i henhold til innholdet i klagen. 

Dersom vedtak opprettholdes sendes klagen videre til behandling i klageinstansene. 

Det er utarbeidet egen informasjon som gir orientering om framgangsmåte ved klage på 

enkeltvedtak. Informasjonen vedlegges alle enkeltvedtak fattet av barnehagemyndigeten. 

Klageinstansene er:  

Fylkesmannen er klageinstans i forhold til vedtak fattet av kommunen etter barnehageloven 

med forskrifter. Dette gjelder bl.a. vedtak fattet etter Forskrift om tildeling av tilskudd til 

private barnehager §14 og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager§ 5. For øvrige vedtak i 

h.h.t. forvaltningslovens regler er Formannskapet klageinstans. 

Klageinstansens avgjørelse er endelig og kan ikke påklages. Klager som er misfornøyd med 

klageinstansens avgjørelse må ta klagen videre som et søksmål. 

Klagen sendes til Gjemnes kommune, Barnehagemyndigheten, Nordmørsvegen 24, 6631 

Batnfjordsøra eller post@gjemnes.kommune.no 

 

8. Revidering av lokale retningslinjer 

Kommunens barnehageadministrasjon er ansvarlig for at de lokale retningslinjene til enhver 

tid er oppdaterte og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter og kommunestyrets vedtak. 

Bestemmelser om telletidspunkt og rapporteringer vedtas av kommunestyret. 

 

9. Ikrafttredelse 

Lokale retningslinjene for private barnehager i Gjemnes vedtas av kommunestyret. 

Retningslinjene gjelder fra vedtak fattes i kommunestyret.  

 

Lokale retningslinjer 2018 xx vedtatt i kommunestyret xx, politisk sak xx. 
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