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Tilskudd til privat barnehage ved ny godkjenning 
 
Utdanningsdirektoratet viser til brev 30. april 2018 og annen kommunikasjon i sakens 
anledning. Vi svarte på brevet fra dere 24. mai 2018. Etter at vi har diskutert svaret vårt på 
telefon med dere, har vi forstått at det er behov for en presisering. 
 
Vi skriver følgende i brevet vårt: 

 
Hvis barnehagen foretar en endring som krever ny godkjenning etter § 10, vil den 
opprinnelige godkjenningen falle bort. Der en utvidelse eller annen endring av barnehagen 
innebærer at det må søkes om ny godkjenning, vil den nye godkjenningen omfatte hele 
barnehagen. Det er normalt ikke mulig å godkjenne deler av barnehagen eller endre den 
opprinnelige godkjenningen til å omfatte en senere endring. 

 
Kommunen kan etter § 10 andre ledd sette vilkår for driften, bl.a. om antall barn. Dersom 
dette ikke gjøres vil det normalt være det godkjente arealet og barnehagens arealnorm som 
avgjør hvor mange barn som kan gå i barnehagen. Dette har også betydning for 
finansieringen. Etter barnehageloven § 14 andre ledd kan kommunen yte tilskudd til 
barnehager som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. 
Dersom kommunen velger å finansiere en godkjent barnehage vil dette gjelde barnehagen 
som helhet og ikke en del av barnehagen. Etter forskrift om tildeling av tilskudd til private 
barnehager skal kommunen gi barnehagen tilskudd utfra det rapporterte barnetallet, men 
etter § 11 tredje ledd har kommunen ikke plikt til å gi tilskudd for flere barn enn det 
barnehagen er godkjent for. 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Einar Simonsen Plahter Christian Duus 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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