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Vedtak om tilskuddssats til private barnehager for 2017 

Henvisning til lovverk: 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det fastsettes følgende driftstilskudd per heltidsplass til private barnehager: 

Små barn 235.946 kr  
Store barn 129.832 kr  

2. Kapitaltilskudd til private barnehager fastsettes på bakgrunn av satser fastsatt av 
Utdanningsdepartementet. 

3. Dersom det blir vedtatt endringer i kommunal deflator eller makspris foreldrebetaling 
skal satsene beregnes på nytt. 

 
 

Saksopplysninger 
Private barnehager har krav på å motta driftstilskudd og kapitaltilskudd fra kommunen forutsatt 
at barnetallet er innenfor de godkjenninger som er gitt av kommunen. Vedtak om sats skal i den 
nye forskriften være fastsatt innen 31. oktober i året før tilskuddsåret.  
 
Vedtaket skal inneholde kommunens satsberegning eller opplyse om at kommunen vil benytte 
satser fastsatt av departementet. Det må framkomme i vedtaket at den endelige satsen kan bli 
justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator og maksimalprisen.» Så snart 
kommunens saksframlegg er klart vil administrasjonen opplyse de private barnehagene om de 
beregnede satsene for 2017.  
 
 
Driftstilskudd 
Det skal i den enkelte kommune fastsettes en sats for driftstilskudd til private barnehager. 
Beregningen skal basere seg på vedtatt regnskap to år forut for tilskuddsåret. Det vil si at for 
tilskuddsåret 2017 skal satsen beregnes på bakgrunn av kommunens vedtatte regnskap for 2015. 
 



De tall som framkommer som kommunens korrigerte utgiftsnivå for 2015 skal deretter justeres 
med antatt prisvekst for 2016 og anslått prisvekst for 2017. Anslått prisvekst er opplyst om i 
statsbudsjettet for 2017. I kommentarene til § 9 står det følgende: «..Det må framkomme i 
vedtaket at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal 
deflator og maksimalprisen.» Dette tillegget blir derfor tatt inn i vedtaket i tilfellet Stortinget 
gjør et annet vedtak enn det som ligger i regjeringens budsjettforslag.  
 
Kapitaltilskudd  
Når det gjelder kapitaltilskudd har det tidligere vært valgfritt for kommunen å bruke en nasjonal 
vedtatt sats eller en egen sats basert på kommunens egne investeringer i barnehagebygg. I 
Skjervøy kommune har det blitt beregnet egne satser. Nytt er at det nå kun skal gis tilskudd fra 
nasjonale satser. Satsene er differensierte ut fra den private barnehagens byggeår. Satsene for 
2017 er ikke klare enda, men for 2016 var satsene som følger:  
 
Byggeår Tilskuddssats per plass 
Til og med 2007 8.800 
2008-2010 14.100 
2011-2013 17.400 
2014-2016 18.300 


