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Tilskudd til privat barnehage ved fornyelse/utvidelse av 
eksisterende godkjenning 
 
Vi viser til henvendelse 30. april 2018 og telefonsamtaler om problemstillingen. Vi forstår 
dere slik at dere har følgende problemstilling: En barnehage med godkjenning fra før 2011, 
er godkjent for 18 barn og ønsker å utvide til 24 barn. Dere spør om kommunen er bundet 
av den opprinnelige godkjenningen, dersom utvidelsen innebærer at det kreves ny 
godkjenning. 
 
Barnehager har plikt til å søke om godkjenning etter barnehageloven § 6 og må være 
godkjent før driften settes i gang. Allerede godkjente barnehager som gjør endringer slik at 
det kreves en ny egnethetsvurdering etter barnehageloven § 10, må søke om ny 
godkjenning. Barnehagemyndigheten avgjør om en endring krever ny godkjenning.  
 
Alle som søker om godkjenning av barnehage, og som oppfyller kravene i barnehageloven, 
har rett til godkjenning, jf. § 10. Dette betyr at barnehagemyndigheten må innvilge alle 
søknader om godkjenning som oppfyller kravene i barnehageloven, uten å ta hensyn til om 
den ønsker eller mener at barnehagen bør etablere seg i kommunen. Dette innebærer 
imidlertid ikke at kommunen er forpliktet til å yte tilskudd til alle barnehager den 
godkjenner.  
 
Barnehageloven § 14 regulerer tilskudd til private barnehager og første og andre ledd lyder: 
 

Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente,  ikke-kommunale barnehager i 
kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før barnehagesektoren er blitt 
rammefinansiert. 
 
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert. 

 
Kommunen skal gi tilskudd til barnehager som søkte om godkjenning før 
barnehagesektoren ble rammefinansiert. Men kommunen kan velge, innenfor rammene av 
barnehageloven og reglene om god forvaltningsskikk, om den vil gi tilskudd til barnehager 
som søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert.  
 
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. Dersom den opprinnelige 
godkjenningen skal endres, innebærer det omgjøring av vedtak etter reglene i 
forvaltningsloven. Dette er neppe aktuelt der barnehagen søker om godkjenning pga. en 
utvidelse eller annen endring av barnehagen. 
 
Når det i tidligere rundskriv eller annen veiledning vises til at kommunen endrer 
godkjenningen, godkjenner en utvidelse eller lignende, eller stadfester en godkjenning vil 
det normalt ikke være riktig. Enten er endringen slik at det kreves en ny godkjenning etter 
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barnehageloven § 10 og da godkjennes hele barnehagen, eller så er det ikke en endring 
som krever ny godkjenning og barnehagen har da fortsatt den opprinnelige godkjenningen.  
Unntaket er som nevnt omgjøring av vedtak etter reglene i forvaltningsloven. 
 
Svaret på spørsmålet deres er derfor at dersom barnehagen får ny godkjenning, kan 
kommunen yte tilskudd til barnehagen etter § 14 andre ledd. Dette gjelder uavhengig av 
om den opprinnelige godkjenningen var fra før barnehagesektoren ble rammefinansiert. 
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