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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

56/16 Formannskapet 27.10.2016 

/ Kommunestyret  

__________________________________________________________________________ 

 

Rådmannens forslag til innstilling: 

Driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2017 fremkommer slik 

(2016 tall i parentes): 

 

Marker kommune sine satser:  Totalt 

Små barn 0-2 år pr heltidsplass  kr 189.112 (kr 182.294) 

Store barn 3-6 år pr heltidsplass  kr  91.207 (kr 91.085) 

 

Satsene for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager er som følger: 

 

Byggeår Tilskuddssats per plass 

Til og med 2008 8 600 

2009-2011 14 400 

2012-2014 16 800 

2015-2017 20 900 

 

De ikke- kommunale barnehagene får dekket reduksjon i foreldrebetaling knyttet til 

søskenmoderasjon. 

 

Bakgrunn: 

I henhold til § 3 i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager, skal kommunen gi 

driftstilskudd til private ordinære barnehager pr heltidsplass. Driftstilskuddet skal beregnes ut 

fra gjennomsnittlig ordinære driftsutgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære 

barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på 

pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregningen er kommuneregnskapet fra to år før 

tilskuddsåret. 

§ 4 i samme forskrift sier at kommunen skal gi et påslag for pensjonsutgifter på tretten prosent 

av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og 

arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften. Kommunen skal legge på arbeidsgiveravgift på 

summen av påslaget. 

I henhold til § 5 skal kommunen gi et påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av 

gjennomsnittlig brutto driftsutgifter i kommunale ordinære barnehager. 

Det skal også gis et kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra 

barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet. 

Dette i henhold til § 6 i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. 

 

Vurdering: 

Høsten 2015 kom det nye forskrifter for utregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Endringene var først og fremst knyttet til pensjons- og kapitalutgifter.  
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Informasjonen som kreves for å beregne tilskuddssatsene er kostnader i kommunale 

barnehage, foreldrebetaling og antall barn i kommunal barnehage. 

Nedenfor følger utregningen: 
Driftsutgifter i kommunale ordinære barnehager 2015, fratrukket adm., pensjon og AGA pensjon 5 021 665

Lønnsutgifter fratrukket pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter: 5 601 919

Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 %

Beregnet pensjonspåslag (13 %) 728 249

Arbeidsgiveravgift på pensjonspåslag 102 683

Pensjonspåslag inkl. arbeidsgiveravgift 830 933

Administrasjonspåslag 4,3 % 251 662

Sum driftsutgifter barnehage 2015 6 104 259

Sum driftsutgifter barnehage prisjustert 6 419 544

Oppholdstid. Vektet gjennomsnitt 2015

0-2 år (0-8 timer) 0

0-2 år (9-16 timer) 0

0-2 år (17-24 timer) 0

0-2 år (25-32 timer 0

0-2 år (33-40 timer) 0

0-2 år (41 timer eller mer) 12

3-6 år (0-8 timer) 0

3-6 år (9-16 timer) 0

3-6 år (17-24 timer) 0

3-6 år (25-32 timer 0

3-6 år (33-40 timer) 2

3-6 år (41 timer eller mer) 30

Sum 44

0-2 år oppholdstimer pr år 25 020

3-6 år oppholdstimer pr år 68 268

Oppholdstimer totalt 93 288

0-2 år heltidsplasser 11,58

3-6 år heltidsplasser  31,61

Heltidsplasser totalt 43,19

Total drift inkl adm. og pens. påslag

Driftskostnad, barn 0 - 2 år 2 551 636                                                 

Driftskostnad, barn 3 - 6 år 3 867 908                                                 

Sum 6 419 544                                                 

Foreldrebetaling 2017 1 226 610                                                 

Kostpenger 2015 113 850                                                    

Kostpenger prisjustert 119 730                                                    

1 346 340                                                 

Foreldrebetaling, barn 0 - 2 år 361 091                                                    

Foreldrebetaling, barn 3 - 6 år 985 250                                                    

Sum 1 346 340                                                 

Offentlig f inansiering, barn 0 - 2 år 2 190 546                                                 

Offentlig f inansiering, barn 3 - 6 år 2 882 658                                                 

2017 Per heltidsplass

Tilskuddsats drift, barn 0 - 2 år 189 112                                                    

Tilskuddsats drift, barn 3 - 6 år 91 207                                                       
 

Kommunalt tilskudd totalt for 2017 blir ikke riktig og regne ut riktig nå, da dette baserer seg 

på antall barn ved aktuelle telling. Ut fra telling pr 15.09 vil utbetalingen for 2017 ligge på ca 

kr 11 mill. 
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