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Vedtaksbrev tilskudd private familiebarnehager 2023 
 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.  
 
I følge forskriften skal kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager, gi 
driftstilskudd til private familiebarnehager etter satser fastsatt av 
departementet. Asker kommune har ikke en tilsvarende driftsform som de 
private familiebarnehagene i kommunen. Derfor er utgangspunktet for 
tilskuddssatsen nasjonal sats. For 2023 er de nasjonale satsene: 
 
Heltidsplass barn under 3 år 193 400 kr per år 
Heltidsplass barn fra 3 år og over 148 100 kr per år 

 
Kommunen skal i tillegg gi kapitaltilskudd til private familiebarnehager som i 
2023 utgjør 14 600 kr per heltidsplass per år. 
 
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, 15.12.2021, i utregningen av tilskuddet til 
de private barnehagene.  
 
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 kommunens fagsystem den 1. i måneden, vil bli lagt til grunn 
for tilskuddsberegningen frem til neste måned.  
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Driftstilskuddet og kapitaltilskudd vil i 2023 bli utbetalt forskuddsvis hver måned. 
 
Endelige satser kan bli justert på bakgrunn av Stortingets endelige vedtak av 
satser i Nasjonalbudsjettet, jf. Forvaltningsloven § 35 siste ledd. 
 
Klagerett  
Kommunens vedtak av i dag om tilskudd til private familie 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 familiebarnehager kan 
rettes til christine.engh.gunnerud@asker.kommune.no  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Bodil Moe                                                                      Christine Engh Gunnerud 
Kommunalsjef barnehage                                             Rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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