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Nærøysund kommune - Tilskudd private barnehager 2023 

 
Vedlegg 
1 Veileder for driftstilskudd til private barnehager 

 
 
Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt 

 

 
Formannskapets behandling av sak 132/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Fastsetting av tilskudd til private barnehager i Nærøysund for 2022 vedtas som vedlagt i 

saken. 

  

Satser for driftstilskudd per plass (100%)  Frittstående  Kjeder 

Barn 0-2 år 285 139 282 228 
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Barn 3-6 år 141 387 139 770 

 

Utvalg for folks behandling av sak 27/2022 i møte den 10.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som uttalelse fra Utvalg for Folk. 

 

 

Uttalelse fra Utvalg for Folk: 

Fastsetting av tilskudd til private barnehager i Nærøysund for 2022 vedtas som vedlagt i 

saken. 

  

Satser for driftstilskudd per plass (100%)  Frittstående  Kjeder 

Barn 0-2 år 285 139 282 228 

Barn 3-6 år 141 387 139 770 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
Fastsetting av tilskudd til private barnehager i Nærøysund for 2022 vedtas som vedlagt i saken. 
 
Satser for driftstilskudd per 
plass (100%) 

 Frittstående  Kjeder 

Barn 0-2 år                    
285 139  

                                      
282 228  

Barn 3-6 år                    
141 387  

                                      
139 770  

 
Beregning av tilskudd 
Tilskuddet består av et driftstilskudd (lønns- og driftsmidler) og et kapitaltilskudd 
(avskrivning og renter på bygninger og andre anleggsmidler). 
Det skal beregnes driftstilskudd separat for store barn og små barn (under 3 år). 
Kapitaltilskudd skal utbetales med samme sats for små og store barn. 
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For å beregne tilskudd er det nødvendig med følgende utregninger: 

- Kommunal selvkost, som er driftskostnader til barnehagetilbud og drift av lokaler. 
Selvkost skal inkludere 4,3 % påslag for naturalytelser til kommunale barnehager 
(andel av kostnader i sentraladministrasjonen). 
 

- Antall heltidsbarn i kommunale og private barnehager, fordelt i grupper over og 
under 3 år. Av dette kan man beregne kostnader pr. barn over og under 3 år i 
kommunale barnehager. 
 

- I beregningen for kommunens koronautgifter for 2021. 
 

Driftstilskudd beregnes slik: Antall barn over og under 3 år ganget med satsene for tilskudd 
som er beregnet. Kapitaltilskudd beregnes med satser pr. barn etter barnehagens alder. 
 
Regelverket for beregning av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager er gitt i 
forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager som ligger på 
www.udir.no/barnehage. 
 
Regelverket er i hovedsak slik: 
Ikke-kommunale barnehager skal få tilskudd tilsvarende det kommunale barnehageplasser 
koster kommunen, korrigert for ulik sats for pensjon. Det må altså lages en kommunal 
selvkostkalkyle. Faktiske kostnader i de ikke-kommunale barnehagene har ikke betydning. 
Satser for tilskudd skal beregnes innen 31.10 i året før tilskuddsåret på grunnlag av 
regnskapsførte kommunale kostnader to år tilbake, justert for lønns- og prisvekst i to år. 
Det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager i Nærøysund budsjetteres for 
2023 med utgangspunkt i barnetall fra telling desember 2021. 
 
Tilskuddet er beregnet i henhold til forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. 
Tilskuddet er beregnet med denne bakgrunn: 
 
117 små og 171 store barn i 10 ikke-kommunale barnehager. 
Tilskuddet basert på kommunal selvkost på 285 139 kroner pr barn 0-2 år og 141 387 kroner 
pr barn 3-6 år. Kapitaltilskudd beregnes etter statens satser, avhengig av barnehagens 
godkjenningsår. 
Tilskuddet til private barnehager i Nærøysund utbetales på bakgrunn av tellinger den 1. i 
hver måned.  

http://www.udir.no/barnehage
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Følgende forhold er vurdert 

 Lovhjemmel 
 Budsjett og økonomiplan 
 FNs bærekraftsmål 

Kommunedirektørens vurdering 

Vi skal beregne driftskostnader til ordinære barnehageplasser. Det vil si KOSTRA-funksjonene 
201 Ordinært barnehagetilbud og 221 Barnehagelokaler. Det er seks kommunale barnehager 
i Nærøysund. 

Kostnader til barn med spesielle behov skal ikke regnes med i tilskuddsgrunnlaget. 

Kommunens kostnader til drift av barnehager 

Lønnspostene i kalkylen er barnehagenes lønnsutgifter utenom pensjonskostnad og sosiale 
avgifter. Driftspostene er barnehagenes driftsmidler (leker, rekvisita, kontorutgifter osv.) 
Kostnader til oppgaven som barnehagemyndighet (opptak, tilsyn og veiledning av alle 
barnehager) skal ikke tas med. På den andre siden må man ta med barnehageutgifter- og 
inntekter som ikke er fordelt ut til hver barnehage. 

Etter tilskuddsforskriften skal man plusse på 4,3 % for å dekke inn barnehagenes andel av 
sentraladministrasjonen. Det gjelder revisjon, sentraladministrasjon, eiendomsforvaltning og 
administrasjonslokaler. 

Antall barn i kommunale barnehager 

Nærøysund kommune hadde seks (6) ordinære barnehager i drift i 2021. Det var 155,2 
heltidsbarn i de kommunale barnehagene ved årets start og 158 heltidsbarn ved årets slutt. 

 

Foreldrebetaling og matpenger 

Det er nettokostnaden for kommunen som danner grunnlaget for tilskudd til ikke-
kommunale. Foreldrebetaling og inntekt fra matpenger må trekkes fra. Rabatter skal holdes 
utenom beregningen (søskenmoderasjon og rabatt til familier med små inntekter). 

Det beregnes full foreldrebetaling med makspris i 11 måneder for alle plasser i barnehagene. 
I tillegg har barnehagene inntekter fra matpenger for barna. 

 

Satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2022 

Satsene beregnes ved å dele netto driftsutgifter på antall heltidsbarn i de kommunale 
barnehagene. 

Dette gir følgende satser for tilskudd pr. heltidsbarn i ikke-kommunale heltidsbarnehager: 
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Frittstående ordinær ikke-kommunale barnehager  

Navn Lilleval  Berghei
m 

Bikube
n  

Heimen Heimtun RIL Trio Ottersø
y  

Små barn 285 139 285 139 285 139 285 139 285 139 285 139 285 139 285 139 

Store barn 141 387 141 387 141 387 141 387 141 387 141 387 141 387 141 387 

Kapitaltilskud
d 

22 900  11 800 29 200 11 800 11 800 11 800 11 800 11 800 

 

 

Ordinære ikke-kommunale kjedebarnehager  

Navn Nøtteliten Strand 

Små barn  282 228 282 228 

Store barn 139 770 139 770 

Kapitaltilskudd 11 800 26 000 

 

 

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2022 

Budsjettert tilskuddssats til hver enkelt ikke-kommunale barnehage fremgår av figuren 
under. 

Den summen barnehagene vil få utbetalt den første måneden dette vedtaket gjelder for 
(januar) gis på bakgrunn av tellingen 01.01.2023. 

Satser for driftstilskudd per 
plass (100%) 

 Frittstående  Kjeder 

Barn 0-2 år                    
285 139  

                                      
282 228  

Barn 3-6 år                    
141 387  

                                      
139 770  

 

 

Nærøysund kommune, 04.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 


