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P02 – Barnehager. Nto. Ramme 0,85 mrd

• Halve rammen (private) er 
utenfor «handlingsrommet»

• Barnetallsutviklingen (input) 
avgjørende for årsresultatet 
(output)

• Budsjett kommunale 
barnehager lagt etter normer; 
areal, pedagoger og 
bemanning



Barnehagene i Drammen

• 49 unike private 
leverandører

• Stor variasjon i størrelse, 
kultur etc. 



Barnetall 2020, så langt (per sept 2020)



De kommende årene

• Forventet færre barnehagebarn i Drammen

• "Behovsanalysen barnehager"

• Overkapasitet i Drammen kommune

• Godkjent barnehageareal langt over dagens behov



«Alt henger sammen med alt» i P02



Tilskudd til private barnehager følger gamle 
kommuner/ Nye Drammen

• Følger gamle kommuner ut 2021:

Eksempel: Regnskapet til gamle kommuners regnskap 
2019 indeksjustert med + 5,9 % for årene 2020 og 2021

• Følger ny kommune fra 2022:

Eksempel: Regnskapet til nye Drammen kommune 
indeksjustert for årene 2021 og 2022



Satser tilskudd til private barnehager 2020

Små barn (0-2 år) Store barn (3-6 år)

Nedre Eiker 229 342 110 528

Svelvik 221 350 106 468

Gamle Drammen* 209 293 99 157

Nasjonale satser 231 600 111 800

*Inkludert satser for bemanning. I tillegg kommer statlig tilskudd til seks små barnehager, 
totalt 1,8 millioner kroner



Nasjonale satser
Nasjonale satser skal ikke benyttes i kommuner med kommunale barnehager.

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3

«Kommunen skal gi driftstilskudd til private barnehager per heltidsplass. 
Driftstilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige 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.»



Tilskuddssatsen 2021 (under arbeid)

• Gamle Drammen; sannsynligvis vil denne øke en del over 
indeksert deflator på 2,7 %

• Offentliggjøres innen 31.10.2020



Rapportering
«Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private 

barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder, og oppholdstid 
ved flere tidspunkter i tilskuddsåret og hva som skal til for at tilskuddet skal 

endres i løpet av året.»
§12 forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager

Drammen kommune vedtar lokale retningslinjer hvert år i forbindelse med 
økonomiplanen.



Tilskuddsberegning og 
rapportering

Månedlig rapportering er valgt for å kunne gi barnehagene regulerte tilskudd ved 
endring av barnetall gjennom året. 

Alternativet er å benytte tallet fra BASIL registrering 15.12. hvert år og kun endre 
tilskuddet ved “store aktivitetsendringer” i løpet av året.

Som store aktivitetsendringer regnes opprettelse og nedleggelse av avdelinger eller 
større grupper.

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Forskrift om tilskudd til private barnehager § 12 tredje ledd og artikkel utgitt av utdanningsdirektoratet 10.05.2017 om finansiering av private barnehager. 



Kompetansesenteret
Kostnadene til kompetansesenteret er ikke en del av rammen for barnehager.

Kompetansesenteret i Drammen har en helt annen innretning og       
oppgaveportefølje enn det tidligere kompetansesenteret for skole, 
barnehage og oppvekst.

Kompetansesenteret er nå en del av kommunens tilbud til egne virksomheter



Administrasjonspåslag 4,3 %
Påslaget for administrasjonsutgifter dekker de utgifter kommunen har som 

barnehageeier til fellesadministrasjon som gjelder drift av kommunale 
barnehager. Dette omfatter sektoruavhengige utgifter knyttet til blant annet 

regnskap og revisjon, personalfunksjoner, og IKT-tjenester.

HMS og bedriftshelsetjeneste omfattes også.

Artikkel finansiering av private barnehager , Utdanningsdirektoratet 2017



Samarbeid med private barnehager (PBID)

• Drammen kommune deltar på styrermøte for PBID hver måned.

• Opprettet eget samarbeids- og informasjonsområde for PBID på Teams i januar, 
opplæring på styrermøte for PBID i februar.

• Barnehagemyndigheten deler informasjon med PBID på Teams, tilsvarende 
som til kommunale barnehager.

• Private barnehager kan stille spørsmål på Teams til Drammen 
kommune/ barnehagemyndigheten.

• Møter med PBID og barnehagemyndigheten på Teams under Covid- 19. Først 
ukentlig, senere månedlig.

• I tillegg henvendelser pr. mail og telefon til barnehagemyndighet og økonomer.



Bemanningsnorm og pedagognorm

• Bemanningsnorm, minst ha én ansatt
• per tre barn når barna er under tre år 

• én ansatt per seks barn når barna er over tre år.

• Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. Jfr. Lov om 

Barnehager §18, andre ledd

• Pedagognorm
• minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år

• minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. 
• Jfr. § 1 Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager



Midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet

• Barnehager som ikke får ansatt pedagoger for å tilfredsstille kravet til 
pedagognorm må søke midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet.

• Søknad sendes Drammen kommune og behandles av barnehagemyndigheten

• Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder for inntil ett år om gangen. 

• Stillingen det søkes dispensasjon for må ha vært offentlig utlyst og det har 
ikke meldt seg kvalifisert søker. Jfr. § 3 Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager

• Pr. 12.10.20 er det innvilget fem midlertidige dispensasjoner fra 
utdanningskravet i private barnehager


