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Beregning av pensjonsutgifter ved tildeling av tilskudd 
 

Utdanningsdirektoratet har mottatt flere henvendelser om hvordan kommunen skal beregne 

pensjonsutgifter ved etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dette 

gjelder særlig hvilken pensjonspremie som skal legges til grunn i beregningen av 

pensjonsutgiftene. Derfor mener vi det er behov for å redegjøre for dette i det følgende. 

 

Kommunen skal gi tilskudd til driftskostnader i godkjente ikke-kommunale barnehager, jf. 

barnehageloven § 14. Tilskuddet skal beregnes ut i fra gjennomsnittlige budsjetterte 

driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager, jf. forskrift om 

likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

(forskriften) § 4 første ledd. Kommunens pensjonsutgifter skal være med i denne 

beregningen.   

 

Hvis «kommunens regnskap» viser at forbruket i de kommunale barnehagene avviker fra 

det som lå til grunn for fastsettelsen av tilskuddssatsene etter forskriften § 4 og § 5, skal 

kommunen etterjustere tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene, jf. § 8 tredje ledd. 

Det betyr at ethvert faktisk mer- eller mindreforbruk i de kommunale barnehagene, 

sammenlignet med de budsjetterte driftskostnadene, legges til grunn i denne beregningen. 

Dette omfatter også kommunens pensjonsutgifter. Det betyr at det kun er kommunens 

faktiske pensjonsutgifter i kommunale barnehager som skal legges til grunn i 

etterjusteringen. 

 

Etter rundskriv Udir-6-2013 skal beregning av kommunens pensjonsutgifter   

 
«basere seg på kommunens pensjonspremier, inkludert reguleringspremier. Det skal ikke 
korrigeres for årlige premieavvik eller amortiseringskostnader, verken i dag eller for tiden 
fremover. Årlig bruk av premiefond skal trekkes fra. Fratrekket kan beregnes ved å bruke den 
samme fordelingsnøkkelen som kommunen har benyttet når den har fordelt pensjonspremiene 

ut til de enkelte tjenestene. Dette kan for eksempel være sum lønn i kommunale barnehager 
delt på sum lønn i kommunen.» 

 

Etterjusteringen etter forskriften § 8 tredje skal legge til grunn kommunens regnskapsførte 

utgifter. Dette gjelder også pensjonsutgiftene. Hvis kommunen har en kollektiv 

pensjonsordning for sine ansatte, betyr det at de barnehagesatte og andre ansatte i 

kommunen inngår i samme risikofelleskap, og pensjonspremien for disse er derfor lik. 

Denne pensjonspremien er en del av grunnlaget for kommunens pensjonsutgifter i 

regnskapet, og skal derfor legges til grunn i etterjusteringen av tilskudd til de ikke-

kommunale barnehagene. 
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Kommunen kan ikke legge til grunn en antatt pensjonspremie for ansatte i kommunale 

barnehager i etterjusteringsberegningen, jf. forskriften § 8 tredje ledd. For eksempel vil en 

beregning som viser hva kommunens pensjonspremie kunne ha vært, dersom kommunen 

hadde hatt en egen pensjonsordning for ansatte i kommunale barnehager, ikke vise hva 

kommunens faktiske pensjonsutgifter er. 
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