
 
 

 

Notat 

Hva inngår i «driftsutgifter» og hva regnes som 
«administrasjonsutgifter» 

 

1. Om beregningen av tilskudd til private barnehager 

En privat barnehage som mottar kommunalt tilskudd, har rett til kommunalt tilskudd i tråd 

med barnehageloven § 19. Bestemmelsen fastsetter et prinsipp om likeverdig behandling 

av kommunale og private barnehager. Departementet har fastsatt nærmere 

bestemmelser om hva som skal regnes som likeverdig behandling i forskrift 9. oktober 

2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager (finansieringsforskriften).  

 

I tråd med forskriften § 3 skal det beregnes et driftstilskudd, som også består av et 

pensjonspåslag jf. § 4, og et administrasjonspåslag jf. § 5. Finansieringsforskriften § 3 

fastsetter at driftstilskuddet til private barnehager «skal beregnes ut fra gjennomsnittlige 

ordinære driftsutgifter i tilsvarende kommunale barnehager» (Vår utheving)  

 

2. Administrasjonsutgifter 

Spørsmålet gjelder hva som er å regne som administrasjonsutgifter som skal dekkes av 

administrasjonspåslaget i driftstilskuddet til private barnehager etter 

finansieringsforskriften § 5, og hvilke administrasjonsutgifter som dekkes gjennom det 

ordinære driftstilskuddet etter finansieringsforskriften § 3.  

 

I forbindelse med at barnehagehagesektoren ble rammefinansiert fra 2011, ble det 

utarbeidet en ny finansieringsforskrift som regulerer finansieringen av private barnehager. 

Under utarbeidelsen av forskriften fikk Telemarksforsking i oppdrag å vurdere hvordan 

administrasjonsutgiftene skulle beregnes.  

 

I rapporten (TF-rapport nr. 265) skriver Telemarksforsking at det er vanskelig å fastsette 

en klar avgrensning når det gjelder klassifisering av administrasjonsutgifter (kostnader):  

 

Til: Utdanningsdirektoratet  

Fra: Kunnskapsdepartementet 

 

Dato: 29. september 2021 

 

 



 

 

 

Side 2 
 

«En del felleskostnader er det naturlig å klassifisere som administrasjon 

fordi det ikke er mulig eller hensiktsmessig å fordele kostnadene til 

bestemte aktiviteter, slik som til den enkelte avdeling i barnehagen.  

 

Kostnader til administrasjon kan variere fra barnehage til barnehage, og 

kostnadene og kostnadsnivået kan være ulikt mellom kommunale og private 

barnehager. De administrative oppgavene som legges i påslaget, må 

gjenspeile oppgaver som de private barnehagene har. Det betyr blant annet 

at oppgaver knyttet til kommunens rolle som barnehagemyndighet, ikke bør 

være med i påslaget.»  

 

Telemarksforsking oppsummerer drøftingen som følger: 

 

«… den beste rettledningen vil kanskje være at all administrasjon som ikke 

er typiske styreroppgaver eller administrasjon som ellers normalt skjer i den 

enkelte barnehage, utelates fra basiskomponenten [driftstilskuddet]»  

 

Som rapporten til Telemarksforsking viser, er det behov for å ha en todelt kompensasjon 

for administrasjonsutgifter i finansieringsforskriften. Denne todelingen skyldes at 

kommunens regnskaper ikke gir et godt nok dokumentasjons- og beregningsgrunnlag for 

å kompensere for ulike typer fellesutgifter kommunen har for å drive kommunens egne 

barnehager. Det er derfor behov for å kompensere de private barnehagene for disse 

utgiftene gjennom et eget administrasjonspåslag, i tillegg til den kompensasjonen som gis 

gjennom det ordinære driftstilskuddet etter § 3 i finansieringsforskriften.    

 

Departementet har gitt veiledning om hvordan finansieringsforskriften skal forstås i 

rundskriv F-05-2011. Rundskrivet legger prinsippene fra Telemarksforsking sin rapport til 

grunn, og omtaler hvilke administrasjonsutgifter som skal inkluderes i 

administrasjonspåslaget. Disse formuleringene ble videreført i Utdanningsdirektoratets 

rundskriv Udir-7-2014: 

 

«Påslaget for administrasjonskostnader dekker de kostnader kommunen 

har som barnehageeier til felles administrasjon som gjelder drift av 

kommunale barnehager. Dette omfatter sektoruavhengige kostnader 

knyttet til blant annet regnskap og revisjon, personalfunksjon og IKT-

tjenester. Kostnader knyttet til HMS og bedriftshelsetjeneste omfattes 

også.» (Vår utheving) 

 

Omtalen i rundskrivene viser at administrasjonspåslaget skal dekke utgifter kommunen 

har som barnehageeier, og at alle utgifter kommunen har som barnehagemyndighet skal 

utelates. Videre innebærer omtalen i rundskrivene at administrasjonspåslaget omfatter, 

men ikke er avgrenset til, sektoruavhengige utgifter. Det betyr at også sektoravhengige 

administrasjonsutgifter som følge av fellesadministrasjon av kommunens egne 

barnehager skal dekkes av administrasjonspåslaget. Denne tolkningen er i tråd med 

Telemarksforskning sin rapport.  

 



 

 

 

Side 3 
 

Oppsummert betyr dette at administrasjonsutgifter som gjelder den daglige driften av den 

enkelte barnehage, som f.eks. utføres av styrer, skal være del av den ordinære 

tilskuddsberegningen etter finansieringsforskriften § 3. Administrasjonspåslaget etter § 5 i 

forskriften skal dekke utgifter som tilsvarer kommunens fellesadministrasjon av sine 

barnehager. Dette dekker både sektoravhengige og sektoruavhengige 

administrasjonsutgifter. Sektoravhengige administrasjonsutgifter er felles administrative 

utgifter kommunen har knyttet til eieroppgaven. Dette kan for eksempel være overordnet 

eierstyring av de kommunale barnehagene. Dette er ikke driftsutgifter knyttet til den 

enkelte barnehage, men en administrasjonsutgift kommuner, særlig store, vil kunne 

pådra seg fordi de er en stor eier. Sektoruavhengige utgifter er utgifter til 

administrasjonsoppgaver som f.eks. regnskapstjenester, revisjon, IKT mv. Både de 

sektoravhengige og sektoruavhengige utgiftene skal dermed holdes utenfor 

beregningsgrunnlaget for det ordinære driftstilskuddet etter finansieringsforskriften § 3, 

fordi disse utgiftene blir kompensert etter § 5. 

 


