Tildeling av tilskudd til ikkekommunale barnehager Udir-72014

§ 10 Tilbakebetaling
Barnehager som i løpet av året mottar høyere tilskudd enn den har krav på, skal etter vedtak
fra kommunen enten tilbakebetale et tilsvarende beløp eller få trukket fra beløpet ved senere
eller neste års utbetaling av tilskudd.

Til § 10:
Barnehageeier har ikke rett til å beholde tilskudd den urettmessig har mottatt når dette
skyldes feil fra barnehagens side. Barnehageeier plikter å gi korrekte opplysninger. Til tross
for dette kan utmålingen inneholde feil fra barnehagens side. Slike feil kan være at
barnehagen har innrapportert flere barn enn det som faktisk går i barnehagen, feil
rapportering med hensyn til godkjenningen (godkjent areal osv.) eller feil rapportering av
barn over og under tre år eller oppholdstid.
Det er barnehageeiers ansvar å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og
regelverk, jf. barnehageloven § 7 første ledd. Det betyr at enhver feil fra barnehagens side
som faller inn under barnehageeiers ansvarsområde etter § 7, kan medføre krav om
tilbakebetaling av tilskudd, der en slik feil har hatt betydning for utmålingen av tilskudd.
For mye utmålt tilskudd som skyldes feil fra barnehagens side, kan kreves tilbakebetalt selv
om kommunen ikke har utført sitt ansvar som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven §§
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8, 10, 11 og 16.
Kommunen bestemmer om den vil fatte vedtak om tilbakebetaling. Kommunen bestemmer
om tilskuddet skal tilbakebetales eller trekkes fra ved senere eller neste års utbetaling av
tilskudd.
For mye utbetalt tilskudd som skyldes feil fra kommunens side omfattes ikke av denne
bestemmelsen. For feil fra kommunens side gjelder reglene i forvaltningsloven og den
ulovfestede læren om condicito indebiti.
Med condictio indebiti menes krav om tilbakebetaling av et beløp som betaleren ikke var
forpliktet til å betale. Spørsmålet oppstår gjerne når noen betaler ved misforståelse.
Reglene er utviklet gjennom rettspraksis og det finnes ingen generell regel om at den som
har betalt ved en misforståelse, har krav på å få pengene tilbake. Spørsmålet avgjøres ved
en konkret rimelighetsvurdering i den enkelte sak. Vesentlige momenter er om noen av
partene kunne lastes for at betalingen skjedde, og om en av partene vil bli rammet sterkere
enn den andre hvis han får avgjørelsen mot seg.
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