Retningslinjer for kompensasjon til private barnehager og private SFO
ved offentlige skoler for refundert foreldrebetaling i forbindelse med
stenging av eller redusert drift i barnehagene og SFO, og regler for
eventuell avkorting av tilskudd og kompensasjon
Retningslinjene er hjemlet i midlertidig forskrift om tilpasninger i lovgivningen om barnehager
som følge av utbrudd av Covid-19 og midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om
grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19. Videre
følger det av vedtak i Stortinget jf. Innst. 233 S (2019-2020) ved behandlingen av Prop. 73 S
(2019-2020). Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 15. april 2020. Retningslinjene trer i kraft
fra samme dato.
I teksten nedenfor mener vi med "stenging" eller "holde stengt" også å drive med redusert
kapasitet.
DEL I - INNRETNING

1. MÅL FOR ORDNINGEN
1.1

Mål

Private barnehager og private SFO ved offentlige skoler skal motta kompensasjon for
inntektsbortfallet de har i forbindelse med bortfall av foreldrebetaling i perioden barnehagen
og SFO må holde stengt etter § 2 i midlertidig forskrift om barnehage og § 6 i midlertidig
forskrift om grunnskoleopplæring. Kompensasjonen gis for å unngå at barnehager og SFO
skal foreta permitteringer av ansatte i denne perioden. Barnehager eller SFO som i perioden
frem til og med 13. april 2020 gir et tilbud til barn etter § 3 i midlertidig forskrift om
barnehage eller midlertidig forskrift om grunnskoleopplæring § 5, skal også motta
kompensasjon jf. midlertidig forskrift om barnehage § 4 og midlertidig forskrift om
grunnskoleopplæring § 6. Etter 13. april 2020 skal foreldre med barn som mottar et tilbud
betale for dette.
Kompensasjonen gjelder ikke for bortfall av kostpenger og er for barnehager begrenset
oppad av maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget. SFO blir ikke
kompensert for foreldrebetaling for andre ekstraaktiviteter SFO tilbyr utover ordinært tilbud.

1.2

Mottaker

Private barnehager og private SFO ved offentlige skoler.

1.3

Målgruppe

Private barnehager og private SFO ved offentlige skoler som har et inntektsbortfall i form av
bortfall av foreldrebetaling grunnet pålagt stenging av myndighetene. Ordningen gjelder både

ordinære barnehager og familiebarnehager. Åpne barnehager omfattes ikke. Kompensasjon
for SFO gis for 1.-4. trinn og for elever med særlige behov på 5.-7. trinn.

2. KRITERIER FOR MÅLOPPNÅELSE
Kriterium:
• At barnehagene og SFO ikke permitterer ansatte eller reduserer kostnader på annen
måte som følge av stenging eller drift med redusert kapasitet, jf. midlertidig forskrift
om barnehage § 6. Permitteringskravene gjelder alle ansatte i barnehagen og SFO.
• At foreldre ikke betaler for plassen i perioden barnehagene og SFO er stengt, jf.
midlertidig forskrift om barnehage §4 og midlertidig forskrift om grunnopplæringen §
6.

3. TILDELINGSKRITERIER, HERUNDER BEREGNINGSREGLER
3.1 Vilkår for å få støtte
Barnehagen og SFO må holde stengt eller drive med redusert kapasitet etter pålegg fra
myndighetene, med hjemmel i smittevernloven § 4-1, og av den grunn mister
foreldrebetaling.

3.2 Tildelingskriterier
Rammetilskuddet til kommunene er økt basert på anslag for hvor stort inntektsbortfallet er i
kommunale barnehager, private barnehager, kommunale SFO og private SFO ved offentlige
skoler. Midlene er fordelt til kommunene etter ordinær kostnadsnøkkel. Økningen i
rammetilskuddet er basert på anslag for det totale inntektsbortfallet.
Barnehager og SFO blir ikke kompensert for bortfall av kostpenger, da dette i hovedsak går til
mat og er utgifter barnehagene og SFO ikke har i forbindelse med at de holder stengt. SFO
blir ikke kompensert for foreldrebetaling for andre ekstraaktiviteter SFO tilbyr utover ordinært
tilbud.
Kompensasjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehager er begrenset oppad til
maksimalgrensen for foreldrebetaling som er fastsatt av Stortinget.
Private barnehager og private SFO ved offentlige skoler søker kommunen om tilskudd, og må
dokumentere hvor mye de har i inntektsbortfall knyttet til foreldrebetaling unntatt kostpenger
og ekstraaktiviteter i SFO. Barnehagene og SFOene må i søknaden også bekrefte og
dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir refundert for foreldrebetaling for perioden.

3.3 Beregningsregler
Tilskuddsordningen er tidsavgrenset og gis med bakgrunn av det inntektstapet barnehagen
og SFO har på grunn av bortfall av faktisk foreldrebetaling i stengingsperioden. Inntektstapet
skal også ta hensyn til eksisterende moderasjonsordninger. Kompensasjonen per
barnehageplass skal ikke overstige maksimalprisen.
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Dersom en barnehage eller SFO foretar permitteringer av ansatte, eller av andre grunner har
betydelig reduksjon i kostnadene i perioden det gis kompensasjon for, vil tilskudd for bortfall
av foreldrebetaling i barnehage og SFO og ordinært kommunalt tilskudd til private
barnehager avkortes, jf. midlertidig forskrift om barnehage § 6. Det samme gjelder om
allerede innbetalt foreldrebetaling ikke refunderes de foresatte. Private barnehager som
mottar tilskudd etter denne bestemmelsen, kan ikke benytte ansatte til å drive annet
inntektsgivende arbeid i virksomheten, jf. midlertidig forskrift om barnehage §5.

4. OPPFØLGING OG KONTROLL
Kommunene skal kontrollere inntektsbortfallet private barnehager søker om tilskudd for opp
mot antall barn kommunen utbetaler ordinært driftstilskudd til, og at dette er i tråd med
gjeldende moderasjonsordninger.
Barnehagen og SFO skal i søknaden til kommunene bekrefte at de ikke foretar permitteringer.
Dersom de likevel foretar permitteringer skal dette rapporteres til kommunen. Det samme
gjelder om barnehageeier benytter ansatte til annet inntektsgivende arbeid. Barnehagene og
SFOene må i søknaden også bekrefte og dokumentere at foreldrene ikke betaler/blir
refundert for foreldrebetaling for perioden.
Barnehage og SFO skal i søknaden også oppgi om evt. hvilke andre generelle økonomiske
ordninger de også vil motta støtte fra i fbm. Covid-19-situasjonen.
Kommunen kan foreta stikkprøvekontroller av om barnehagen og SFO har foretatt
permitteringer eller har fall i øvrige kostnader. Kommunen kan foreta stikkprøvekontroller av
om barnehagen benytter ansatte til annet inntektsgivende arbeid.
DEL II – FORVALTNING OG SAKSBEHANDLING AV ORDNINGEN

5. ANSVAR FOR Å UTBETALE KOMPENSASJON
Kommunene har ansvaret for å utbetale kompensasjonen til barnehager og SFO.
Kommunen skal:
- Informere barnehagene og SFO om at de kan søke kommunen om kompensasjon for
inntektsbortfallet de har i forbindelse med bortfall av foreldrebetaling
- Informere om kriteriene for å motta kompensasjon
- Be barnehager og SFO i søknaden bekrefte at de ikke reduserer kostnader, permitterer
ansatte i stengingsperioden eller benytter ansatte til annet inntektsgivende arbeid
- Behandle søknader fra barnehagene og SFO
- Gjøre en rimelighetsvurdering av dokumentasjon fra barnehager og SFO om endringer
i kostnader eller permitteringer
- Etter søknad utbetale tilskudd til barnehagene og SFO
- Kunne kreve tilbakebetaling av tilskudd, og for private barnehager redusere ordinært
kommunalt drifttilskudd, dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med
forutsetningene for tilskuddet
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6. KLAGEREGLER
Vedtak om tilskudd og avslag er å betrakte som enkeltvedtak. Vedtaket kan således
påklages etter forvaltningsloven kapittel VI. Kommunene utbetaler tilskudd.
Utdanningsdirektoratet er klageinstans.

7. UTBETALING
Kommunene mottar midler gjennom kommunerammen. Kommunene utbetaler videre
tilskuddet til de private barnehagene og SFO basert på søknad. Utbetaling skal skje uten
ugrunnet opphold.

8. RAPPORTER FRA TILSKUDDSMOTTAKER
Når pålagt stenging er opphevet skal barnehagene og SFO bekrefte til kommunen at de ikke
har foretatt permitteringer i perioden, eller av andre grunner har hatt betydelig reduksjon i
kostnadene under stengingen. Private barnehageeiere skal også bekrefte at de ikke har
benyttet ansatte til annet inntektsgivende arbeid.
Departementet vil i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utarbeide tilleggsrapportering i
private barnehagers resultatregnskapsskjema for 2020. På bakgrunn av disse opplysningene
kan kommunene utføre kontroller på et senere tidspunkt.

9. KONTROLLRUTINER
Kommunen kan ut fra risiko og vesentlighet foreta stikkprøver av opplysningene
barnehagene og SFO gir ved søknad og i resultatregnskapet for 2020.
Kommunen kan foreta stikkprøvekontroller av om barnehager og SFO har foretatt
permitteringer eller har fall i øvrige kostnader. Kommunen kan foreta stikkprøvekontroller av
om barnehager har benyttet ansatte til annet inntektsgivende arbeid.
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