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Lokale retningslinjer  

Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Ringerike kommune 
________________________________________________________________________________ 

Ikrafttredelse: fra 01.01.2013 
Vedtatt av Kommunestyret i Ringerike: xx/xx 2012 
 
Disse lokale retningslinjene er utarbeidet i hht:   
Lov om barnehager av 17.06.2005, sist endret fra 01.01.2012, med tilhørende forskrift og rundskriv. (Bhl.) 

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67, sist endret 01.11.2011, med tilhørende forskrifter 
og rundskriv. (Fvl.) 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager, 
gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. ( F nr 1379) 

Rundskriv Nr F-05/2011 til Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-
kommunale barnehager , gjeldende fra 01.01.2011, sist endret fra 01.08.2011. (R nr F-05/11) 

 

1. Formål og virkeområde 
Retningslinjene omhandler de lokale tilpasninger og vurderinger kommunen vil praktisere, og som det gis 
adgang til i Barnehagelovens § 14 med tilhørende forskrift og rundskriv. 
Retningslinjene gir ikke fyllestgjørende informasjon om praktiseringen uten referanse til lov, forskrift og 
rundskriv til forskriften.   
 
Retningslinjene gjelder for ikke-kommunale barnehager i Ringerike kommune registrert på det tidspunktet 
barnehagesektoren ble rammefinansiert den 01.01.2011, og de som senere er godkjent og fått innvilget 
økonomisk tilskudd.  
Hjemmel:  Bhl. §10, §11 og §14, Fvl., F nr 1379 §1, R nr F-05/11 
 
Retningslinjene omhandler ikke kommunens behandling av følgende tilskudd:  

 Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne 
 Tilskudd for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder 
 Refusjon for redusert foreldrebetaling grunnet søskenmoderasjon, spesialpedagogisk hjelp,  ekstra 

bemanning for barn med nedsatt funksjonsevne samt foreldreinntekt under 3G. 
 
Retningslinjene kan endres med virkning fra nytt kalenderår, ved vedtak i Kommunestyre 
 

2. Kommunens ansvar 
Kommunen yter ikke særskilt drifts- og kapitaltilskudd utover det som følger av Forskriftens regler og de til 
enhver tid statlige føringer.  
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Minumumsdekningen fra høsten 2012 er 92% av kommunal sats for ordinære barnehager og 92% av 
nasjonal sats for familiebarnehager.   
 
Hjemmel:  Bhl. §14, Fvl., F nr 1379 §2 og § 4, R nr F-05/11  
  

3. Det kommunale tilskuddet til ordinær drift 
Søknad om kommunal finansiering av nye plasser vil bli behandlet fortløpende gjennom året.  
 
Det er en forutsetning at arealet for nye plasser er godkjent, før søknad om økonomisk tilskudd (kapital- og 
driftstilskudd) behandles. Det vil likevel være naturlig at kommunen i en prosess med etablering av for 
eksempel en ny barnehage eller utbygging av eksisterende barnehage, gir et foreløpig tilsagn om at tilskudd 
vil bli gitt etter at godkjenning foreligger. Dette ut fra kommunens til enhver tid definerte behov for 
barnehageplasser, slik det praktiseres i dag. 
 
Hjemmel: Bhl. §14, Fvl., F nr 1379  §3, R nr F-05/11 
 

4. Tilskudd til driftskostnader 
Tilskuddssatser 
Kommunen beregner hvert år en kommunal gjennomsnittlig sats, som grunnlag for driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager.  
Kommunale barnehager som har budsjetterte driftskostnader som er minimum 25% høyere  enn 
gjennomsnittlige budsjetterte driftskostnader i tilsvarende barnehager, vil bli holdt utenfor  
beregningsgrunnlaget for den kommunale tilskuddssatsen.  Kostnader knyttet til kommunale barnehager 
som opprettes eller legges ned i løpet av året, trekkes også ut av beregningsgrunnlaget.  
I den tekniske beregningen av den kommunale tilskuddssatsen blir kostnader, inntekter og aktivitet for disse 
barnehagene,  holdt utenfor. 
 
Satsen for driftstilskudd beregnes på grunnlag av rapportering av barn i de kommunale barnehagene pr 
15/12 foregående år og kommunens  barnehagebudsjett for tilskuddsåret. 
Tilskudd utbetales til de ikke-kommunale barnehagene i henhold til den enkelte barnehages innmeldte antall 
barn, alder og oppholdstid ved telling 15/12 foregående år. 
 
 
Eksempel: 
Satsen for driftstilskudd  2013 beregnes på grunnlag av rapportering av antall barn, alder og oppholdstid  i de 
kommunale barnehagene pr 15/12-2012 og kommunens  barnehagebudsjett for 2013. 
Tilskudd for 2013 utbetales i henhold til den enkelte ikke-kommunale barnehages innmeldte antall barn, 
alder og oppholdstid ved telling 15/12-2012.  
 
 
For familiebarnehager og åpne barnehager, gis det driftstilskudd etter nasjonale satser, da kommunen selv 
ikke driver slike barnehager. Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales driftstilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
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Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager  
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskudd utbetales samlet, forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §3 og §13 , R nr F-05/11  
 

5. Tilskudd til kapitalkostnader 
Ringerike kommune gir tilskudd til ikke-kommunale barnehager til kapitalkostnader og benytter nasjonale 
satser fastsatt av departementet.  
 
Kommunen yter ikke tilskudd til kapitalkostnader utover 100% av nasjonale satser.  
Fra høsten 2012 er det fastsatt en minimumsdekning på 92% av statlig sats. 
 
Hjemmel: Fvl.,  F nr 1379  §5 og §13, R nr F-05/11  
 
Nyetablerte barnehager 
Det utbetales kapitaltilskudd for hel måned for plasser som tas i bruk i perioden 1. til 15. i måneden. 
Tilsvarende gis det tilskudd for en halv måned, for plasser som tas i bruk etter den 15. i hver måned. 
Tilskuddet utbetales første gang innen utgangen av første driftsmåned, og senere hvert kvartal. 
 
Utvidelse eller reduksjon av plasser i eksisterende barnehager 
Se pkt. 7 om aktivitetsendringer. 
 
Drifts- og kapitaltilskuddet utbetales samlet,  forskuddsvis hvert kvartal: første virkedag i januar, april juli og 
oktober. 
 

6. Reduksjon av kommunalt tilskudd 
Kommunen vil foreta en helthetsvurdering og redusere det kommunale tilskuddet i tråd med Forskriftens § 
6.  Vurderingen av en reduksjon i det kommunale tilskuddet gjøres i forbindelse med etterjustering av det 
årlige tilskuddet. Se punkt 8. 
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §3 og  §6, R nr F-05/11  
 

7. Opplysningsplikt 
Eier av ikke-kommunale barnehager skal 15. desember hvert år rapportere om antall barn, og barnas alder 
og oppholdstid i barnehagen, på skjema fastsatt av departementet. Dette danner grunnlaget for utmålingen 
av kommunalt drifts- og kapitaltilskudd påfølgende år.  
 
Aktivitetsendringer 
Aktivitetsendringer skal meldes fra til kommunen, og vil medføre omregning av kommunalt tilskudd. 
Rapporteringer skjer på eget skjema. 
 
Større aktivitetsendring i ordinære barnehager defineres slik: 
En økning eller reduksjon på to hele plasser eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele  
kalendermåneder eller mer.  
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Større aktivitetsendring i familiebarnehager defineres slik:   
En økning eller reduksjon på en hel plass eller mer, uavhengig av barnets alder, som varer i to hele 
kalendermåneder eller mer. 
 
Økonomisk tilskudd reguleres fra og med første hele måned endringen gjelder fra, og avregnes på  
nærmeste kvartalsvise utbetaling.  
 
 
Kommunen vil føre tilsyn med barnehagene jfr.  Rundskrivets §7. 
 
Hjemmel:  Fvl.,  F nr 1379  §7, R nr F-05/11  
 
 

8. Endringer i grunnlaget for de kommunale tilskuddssatsene 
Kommunens barnehagebudsjett samt antall barn, alder og oppholdstid i kommunale barnehager,  ligger til 
grunn for beregning av tilskuddssatsene hvert år. 
 
Etter at Kommunestyret har fått seg forelagt kommunens revisorgodkjente regnskaper i mai/juni , tas det en 
kontroll og etterberegning av de kommunale tilskuddssatsene for foregående år.  
For mye/lite utbetalt tilskudd for foregående år, vil bli avregnet mot tilskudd for 4. kvartal hvert år.   
 
Se også pkt 10 om tilbakebetaling av tilskudd. 
 
Ved etterberegningen av tilskuddet, tas det høyde for den faktiske aktivitetsendringen gjennom året. Det  
legges det til grunn en vekting av antall barn, alder og oppholdstid,  jfr.   tellingen pr 15/12 foregående år og 
pr 15/12 i tilskuddsåret. 
Eksempelvis vil antall barn 2013 vektes slik:   7/12 av telling pr 15/12-2012 og 5/12 av telling pr 15/12-2013.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379  §8, R nr F-05/11  
 

9. Vilkår for kommunalt tilskudd 
Ringerike kommune forholder seg til de vilkår som følger av gjeldende forskrift og yter ikke tilskudd utover 
den lovfestede finansieringsplikten.  
 
Se også pkt. 2, 6 og 7. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §6, §7 og §9, R nr F-05/11 
 

10. Tilbakebetaling 
Kommunen vil fatte vedtak om tilbakebetaling av for meget utbetalt tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager.  
Krav om tilbakebetaling vil skje i forbindelse med den ordinære utbetalingen av tilskudd for 4. kvartal hvert 
år.  
 
Hjemmel:  Fvl., F nr 1379 §6, §7, §8  og §10, R nr F-05/11 
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11. Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner 
Kommunen vil  krever refusjon fra andre  kommuner som har sine barn plassert i ikke-kommunale 
barnehager i Ringerike kommune.  Refusjonen tilsvarerer  minimumssats,  92 %  av nasjonale satser fra 
høsten 2012. 
Kravet beregnes forholdsmessig i forhold til plasstørrelsen barnet har. 
 
Hjemmel: Fvl., F nr 1379 §11, R nr F-05/11 
 
Ringerike kommune vil kreve refusjon fra andre kommuner tilsvarende 100 % av nasjonale satser, i henhold 
til inngåtte avtaler med den enkelte kommune.  
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Satser for kommunal tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2012 
 

Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 
Kr Pr time Pr heltidsplass 

Satser Drift og  
adm 

Kapital Totalt Drift og  
adm 

Kapital Totalt 

Ordinære barnehager 
små barn 
 

78,2 3,6 81,8 Kr 169 000 Kr 7 600 Kr 176 600 

Ordinære barnehager  
store barn 

37,7 3,6 41,3 Kr   81 500 Kr 7 600 Kr   89 100 

 
 
Fra høsten 2012 gis 92 %  av: 

Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  

adm 
Kapital Totalt Drift og  

adm 
Kapital Totalt 

Familiebarnehager  
små barn 
 

61,6 5,4 67,0 kr 138 000 Kr 12 000 Kr 150 000 

Familiebarnehager 
store barn 

49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 Kr 12 000 Kr 117 300 

 
 
 Satser for refusjon fra andre kommuner ( salg av plasser), 100%  av: 

Kr Pr time Pr heltidsplass 
Satser Drift og  

adm 
Kapital Totalt Drift og  

adm 
Kapital Totalt 

Ordinære barnehager 
små barn 
 

79,8 3,6 83,4 Kr 173 500 Kr 7 600 Kr 181 100 

Ordinære barnehager 
store barn 

38,9 3,6 42,5 Kr   85 000 Kr 7 600 Kr   92 600 

Familiebarnehager 
små barn 
 

61,6 5,4 67,0 Kr 138 000 12 000 Kr 150 000 

Familiebarnehager 
store barn 

49,4 5,4 54,8 Kr 105 300 12 000 Kr 117 300 

 
Ovenfor vises satsene for 2012. 
Satser for ordinære barnehager fastsettes i forhold til kommunalt vedtatt budsjett, og fastsettes endelig for 
2013 innen 1.2.2013. 
Satsene for kapitaltilskudd og tilskudd til familiebarnehager presenteres i Statsbudsjett for 2013. 
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