Til private ordinære barnehager i Asker kommune
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Vedtaksbrev tilskudd til private ordinære barnehager 2022
Asker kommune skal sørge for at private barnehager behandles likeverdig
ved tildeling av offentlig tilskudd. Tilskudd til private barnehager er
regulert i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Driftstilskudd
I følge forskriften skal kommunens tilskudd til private ordinære
barnehager beregnes årlig med bakgrunn i gjennomsnittlige ordinære
driftsutgifter per heltidplass i tilsvarende kommunale ordinære
barnehager, fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og
arbeidsgiveravgift på pensjonsutgifter. Grunnlaget for beregninger er
kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret.
Kommunen skal gi påslag for administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av
gjennomsnittlige brutto driftsutgifter. Og kommunen skal gi påslag for
pensjonsutgifter på lønnsutgiftene i de kommunale ordinære
barnehagene, fratrukket pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på
pensjonsutgiften. Kommunen skal legge til arbeidsgiveravgift på summen
av påslaget.
I beregningen som ligger til grunn for tilskuddssatsen, har vi brukt
makspris for foreldrebetaling på 3 315 kr og kommunal deflator for 2021
på 3,3 % og for 2022 på 2,5 % som gitt i forslag til statsbudsjett.
I tillegg er det etter forslag om endring i pensjonspåslag i statsbudsjettet
for 2022, beregnet 13 % pensjonspåslag til de barnehagene som har
driftsform som enkeltstående privat ordinær barnehage, og 11 %
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pensjonspåslag til andre private barnehager. Med enkeltstående privat
ordinær barnehage menes i denne sammenhengen en barnehage som
ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager, jfr. § 4 i
forskrift om endring i forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager.
Kommunen tar forbehold om at endelige satser kan bli justert som følge
av Stortingets endelige vedtak av satser for maksimalpris, kommunal
deflator og pensjonspåslag i statsbudsjettet, jf. Forvaltningsloven § 35
siste ledd.
Barnehager i Asker
kommune
Heltidsplass barn under
3 år
Heltidsplass barn fra 3
år og over

Tilskuddssats med 13 %
pensjonspåslag

Tilskuddssats med 11 %
pensjonspåslag

247 748 kr per år

243 038 kr per år

120 798 kr per år

118 181 kr per år

Vedlagte regneark har egen fane med oversikt over pensjonspåslaget som
benyttes for de ulike barnehagene.
Kapitaltilskudd
Kommunen skal i tillegg gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
per heltidsplass ut fra barnehagebyggets godkjenningsår. Tilskuddet skal
gis etter satser fastsatt av departementet.
Gjeldende satser for 2022:
Godkjenningsår
Til og med 2013
2014-2016
2017-2019
2020-2022

Tilskuddssats per plass per
år
9 400 kr
17 100 kr
18 900 kr
20 900 kr

Antall barn og utbetaling av tilskudd
I følge forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager skal eier av
private barnehager hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og
oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de
private barnehagenes rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen
av tilskuddet til de private barnehagene.
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I følge kommunens lokale retningslinjer skal endringer i antall barn,
barnas alder og oppholdstid medføre månedlige justeringer av tilskuddet.
Barnehagen må selv påse at alle barn er registrert riktig i kommunens
fagsystem. Barnetallet som er registrert i kommens fagsystem den 1. i
måneden, vil bli lagt til grunn for tilskuddsberegningen frem til neste
måned.
Driftstilskuddet vil i 2022 bli utbetalt forskuddsvis hvert kvartal sammen
med avregning.
Indirekte støtte
Flere av de private ordinære barnehagene i Asker kommune fester
eiendom av kommunen. Fastsettelse av festeavgiften til markedsverdi
sett opp imot det den private ordinære barnehagen faktisk betaler som
festeavgift, som fastsatt i gjeldende festekontrakten, vil komme inn som
regulering av indirekte støtte på driftstilskuddet for 2022. Dette er i
henhold til § 11, begrensninger i kommunens plikt til å gi tilskudd, i
forskriften om tildeling av tilskudd til private barnehager. Oversikt på
festeavgiften for den enkelte barnehage er vist i vedlegg. Festeavgiftene
er ikke prisjustert opp til 2022 enda. Dette vil først skje i overgangen
desember/januar 2021/2022.
Klagerett
Kommunens vedtak av i dag om tilskudd til private ordinære barnehager
kan påklages til Fylkesmannen, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til
private barnehager § 14. Klagefristen er tre uker fra mottakelse av dette
brev. Eventuell klage stilles til Asker kommune.
Spørsmål om tildeling av kommunalt tilskudd til private ordinære
barnehager kan rettes til christine.engh.gunnerud@asker.kommune.no
Med vennlig hilsen
Bodil Moe
Kommunalsjef Barnehage

Christine Engh Gunnerud
Rådgiver, Økonomi og anskaffelser

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
Tilskuddsberegning private ordinære barnehager 2022 – 11 prosent pensjonspåslag
Tilskuddsberegning private ordinære barnehager 2022 – 13 prosent pensjonspåslag

3/4

Asker kommune

Vår
referanse

Dato

21/18601-1

29.10.2021

4/4

