
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medhold - klage på vedtak om bruk av økonomiske reaksjonsmidler - 
Aurskog-Høland kommune - Epletunet barnehage 
 
Fylkesmannen viser til Aurskog-Høland kommunes oversendelsesbrev datert 20. september 
2017, samt senere innsendte merknader fra Advokatfirmaet Kluge av 11. og 30. oktober 2017, 
samt kommunens kommentarer av 26. oktober 2017.  

Advokatfirmaet Kluge har på vegne av Epletunet barnehage klaget over Aurskog-Høland 
kommunes vedtak fattet 14. juni 2017. Saken gjelder vedtak om tilbakebetaling av tilskudd, jf. 
barnehageloven § 16 a annet ledd, jf. § 14 a første ledd bokstav b) og bokstav c). 

Fylkesmannens vedtak 

Aurskog-Høland kommunes vedtak av 14. juni 2017 oppheves. Fylkesmannens vedtak er endelig 
og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  

Fylkesmannens myndighet 

Klagen er behandlet i medhold av barnehageloven § 16 fjerde ledd. Etter forvaltningsloven § 2 
bokstav b er vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler et enkeltvedtak. Klager har 
klagerett i saken og har påklaget vedtaket innen fristen i forvaltningsloven §§ 28 og 29. 
Vilkårene for å behandle klagen er følgelig oppfylt.  

Etter forvaltningsloven § 34 siste ledd har Fylkesmannen myndighet til å treffe et nytt vedtak 
eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen for helt eller delvis ny behandling.  

Fylkesmannen skal etter forvaltningsloven § 34 annet ledd legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.  

Sakens bakgrunn 

På oppdrag fra Aurskog-Høland kommune utarbeidet Romerike Revisjon AS en tilsynsrapport, 
der Epletunet barnehage AS sin etterlevelse av barnehageloven § 14 a ble undersøkt. På 
bakgrunn av tilsynsrapporten fattet Aurskog-Høland kommune vedtak om tilbakebetaling og 
tilbakehold av tilskudd. 
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Kommunen konkluderte med at barnehagen ikke oppfyller barnehageloven § 14 a første ledd 
bokstav b) og bokstav c) og fattet vedtak om tilbakebetaling av kr 1 836 018 kr for 2014 og kr 
2 098 922 for 2015, jf. barnehageloven § 16 tredje ledd og § 16 a annet ledd. 

Vedtaket ble begrunnet slik: 

Under henvisning til tilsynsrapporten fra Romerike Revisjon (s.10) sin oversikt over hva eiers 
samt hennes nærstående har mottatt av ytelser, konkluderer kommunen med at barnehagens 
utbetalinger til daglig leder (eier), vaktmester (eiers samboer), pedagog (eiers datter) og IT 
ansvarlig (eiers datter) overstiger det uavhengige aktører ville fått i tilsvarende stilling. Det ble 
dermed fastslått at barnehagen har gjennomført transaksjoner med nærstående som ikke er i tråd 
med barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) for 2014 og i 2015. 

I vurderingen av barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) har kommunen trukket frem 
forhold som de mener må vurderes opp mot vilkårene og hensikten med bestemmelsen. Det 
første er antall heltidsplasser i henhold til tilskuddsberegningen som viser at Epletunet barnehage 
AS har vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass sammenlignet med kommunale 
barnehager i Aurskog-Høland kommune, med henholdsvis 6,9 % lavere i 2014 og 15,6 % lavere i 
2015. Det andre er at lederlønnen er høy og at gjennomsnittslønn ekskludert lederlønn gir er 
riktigere bilde på Epletunet barnehages lønnskostnader og lønnsprofil. Når lederlønn tas ut av 
beregningen ligger lønn til øvrige ansatte 14,3% lavere enn kommunens gjennomsnittlige 
lønnskostnader i 2014 og 20,7% i 2015. Kommunen mener dermed det foreligger brudd på 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c).  

Kommunen konkluderer med at barnehagen ikke har et rimelig årsresultat etter barnehageloven § 
14 a første ledd. Aurskog-Høland kommune anser at et rimelig overskudd for en barnehage er et 
driftsresultat på 7 %. Beregninger viser at Epletunet barnehage har hatt et driftsresultat på 
henholdsvis 21,4 % i 2014 og 22,8 % i 2015 korrigert for transaksjoner i strid med 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) og bokstav c). Aurskog-Høland kommune krever 
tilbakebetalt tilskuddsmidler som er tatt ut av barnehagedriften i strid med barnehageloven § 14 a 
første ledd bokstav b), overskudd som stammer fra brudd på barnehageloven § 14 a første ledd 
bokstav c) og utbytte som er utbetalt ut over det som regnes som et rimelig overskudd. 
Tilbakebetalingskravet utgjør kr. 1 836 018 for, og kr 2 098 922. for 2015. 
Tilbakebetalingskravet er hjemlet i barnehageloven § 16 a andre ledd. 

Kommunen har i vedtaket også besluttet tilbakehold av tilskudd etter barnehageloven § 16 a 
første ledd. Frem til barnehagen dokumenterer at kravene i barnehageloven § 14 a første ledd 
bokstav b) og bokstav c) overholdes, holdes tilskudd tilsvarende det gjennomsnittlige 
tilbakebetalingskravet for 2014 og 2015 tilbake. Tilbakehold av tilskudd starter 1. oktober.  

En modell for beregning av tilbakebetalingskravet er vedlagt vedtaket. Det ble gitt oppsettende 
virkning av kommunen i e-post 29. juni 2017. 

Kluge Advokatfirma fremsatte klage på vegne av Epletunet barnehage den 5. juli 2017. Det er 
nedlagt påstand om at kommunens vedtak er ugyldig.   



Side 3 av 20 

For det første bestrider barnehagen at barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) ikke er 
oppfylt. Den viser til at det er uklart hvilke transaksjoner som skal være i strid med 
bestemmelsen. Videre mener barnehagen at det verken i tilsynsrapporten eller i vedtaket er 
redegjort nærmere for hvilket beløp som kommunen vurderer at ville vært akseptert mellom 
uavhengige parter. Dermed er det vanskelig å overprøve beregningen av tilbakebetalingskravet.  

I klagen er det også redegjort for at lønn og ytelser til eier og eiers nærstående ikke er i strid med 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b). 

Når det gjelder lønn til Vigdis Enersen fremgår det av klagen at hun har arbeidet som styreleder 
og daglig leder i to barnehageavdelinger. Hennes inntekt var ca. 535 000 i 2014 og i 2015. Etter 
klagers vurdering ville en utenforstående krevd et høyere lønnsnivå, sett hen til omfattende 
ansvarsoppgavene og krav som stilles til fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. Dette er 
begrunnet med statistikk hentet både fra Telemarksforskning (kr 587 700 for styrer med 
pedagogisk utdannelse) og Norsk Ledelsesbarometer (kr 557 415 gjennomsnittlig årslønn for en 
barnehagebestyrer i 2014). Barnehagen mener det feilaktig er lagt til grunn at Enersen har en 
stilling tilsvarende 40 %. Hun har utført oppgaver som naturlig tilfaller daglig leder for en 
barnehage. Dette inkluderer blant annet oppfølging av styrer, økonomi, herunder faktura 
regnskap, lønn mv., og øvrige administrative oppgaver. 

Når det gjelder lønn til Tom Myrvang tilsvarte hans stilling som vaktmester 40 % i 2014 og 20 % 
i 2015. Ettersom stillingen er begrenset, kan den sammenlignes med kjøp av enkeltstående 
oppdrag og de vilkår som Myrvang er tilbudt er markedsmessige.  

Når det gjelder lønn til Jeanette Myrvang Kjustad fremgår det av klagen at hun på 
tilsynstidspunktet var under utdanning, men hadde dispensasjon og fungerte som styrer. 

Når det gjelder lønn til Helene Myrvang vises det i klagen til at hun har fungert som lT-ansvarlig 
for barnehagen. Hennes avlønning er basert på faktiske timer. Barnehagen mener det ikke er 
riktig av kommunen foreta en beregning av fastlønn basert på de utbetalinger som er foretatt.  

Når det gjelder bonusutbetalinger mener barnehagen at det må vurderes om utbetalingene er 
forretningsmessige. Det vises til at eier samt de tre nærstående har nedlagt et betydelig antall 
timer utover deres ordinære arbeidsoppgaver og arbeidstid. Først når det har vært klart at 
barnehagen har hatt overskudd til å kompensere for merinnsatsen har det blitt utbetalt bonus.  
Den arbeidsinnsatsen som er dokumentert nedlagt påstås å medføre betydelig større kostnader 
dersom en tredjepart skulle vært engasjert for å utføre jobben. Dette skulle vært hensyntatt ved 
beregningen av hva som ville vært akseptert som vilkår mellom uavhengige tredjeparter. 

Når det gjelder fri bil skriver barnehagen bilen av typen Mercedes-Benz ML 350 var nødvendig 
for å trekke transporthenger for transport av blant annet en Bobcat som benyttes til brøyting, 
transport av masser og graving. I tillegg brukes bilen til frakt av utstyr til diverse ærend tilknyttet 
barnehagedrift. Bilen av typen Skoda Superb ble ansett nødvendig for å kunne gjøre innkjøp av 
barnehagemateriell, henting av matvarer til barnehagene, møteaktivitet mv. Begge bilene 
benyttes også privat. Merkostnaden ved å ha bilene som firmabil er vurdert som en del av 
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avlønningen. Avskrivning, servicekostnader, forsikringer, årsavgift og store deler av drivstoffet 
er å regne som en direkte driftskostnad i barnehagen. 

Når det gjelder naturalytelse i form av fri mobil viser barnehagen til at dekning av 
mobilkostnader er et svært vanlig ansattgode og representerer en begrenset verdi.  

Epletunet er av det syn at naturalytelsene er en naturlig del av barnehagens drift og at disse er 
stilt til disposisjon for dets ansatte for at det skal kunne utføres oppgaver også utover den 
ordinære arbeidstiden. 

Følgelig mener barnehagen at det ikke foreligger brudd på barnehageloven § 14 a første ledd 
bokstav b). 

Det er barnehagens vurdering at kommunens vedtak heller ikke oppfyller kravet til begrunnelse 
etter forvaltningsloven. Vedtaket mangler beregninger som viser på hvilken måte kommunen 
mener lønn, bonusutbetalinger og naturalytelsene overstiger det som anses som 
forretningsmessig vilkår. 

For det andre bestrider barnehagen at den har vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass 
enn tilsvarende kommunale barnehager, jf. barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c). 

Barnehagen mener at lønn til vaktmester, styrer og daglig leder samt bonusutbetalinger skal 
inngå i beregningen av personalkostnader. Det påpekes at det heller ikke er adgang for 
kommunen til å ta ut enkelte personalkostnader fra beregningen da det ville være i strid med 
grunnlaget for beregningen av tilskudd. Barnehagen hevder at ved beregningen av 
lønnskostnadene per heltidsplass skal de faktiske lønnskostnadene slik de er ført i regnskapet 
legges til grunn. Barnehagen viser til Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin klagebehandling av 
12. juni 2017.  

Når det gjelder vurderingen av om kostnadene er vesentlig lavere i Epletunet barnehage 
sammenlignet med tilsvarende kommunale barnehager skriver barnehagen at det ikke fremgår av 
vedtaket eller tilsynsrapporten hvordan kommunen har foretatt beregningen av lønnskostnadene i 
tilsvarende kommunale barnehager. Det er derfor ikke mulig for Epletunet å foreta en vurdering 
av om kommunens beregninger er korrekte. Det er heller ikke tatt hensyn til at barnehagen har en 
større andel store barn enn snittet i kommunen.  

Videre redegjør barnehagen i all hovedsak for at kommunen ikke har foretatt en konkret 
vurdering av om det foreligger brudd på barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c), slik 
bestemmelsen krever.  

Barnehagen har foretatt en egen beregning der regnskapsførte lønnsutgifter for 2014 og 2015 er 
medtatt, og en beregning der alle lønnsutgifter og bonuser også er medtatt. Det er forutsatt 68,5 
heltidsplasser. Barnehagen mener at beregningene viser at det ikke er grunnlag for å hevde at 
lønnsutbetalingene til Epletunet er lavere enn for tilsvarende kommunale barnehager. 

Barnehagen mener dermed det ikke foreligger brudd på barnehageloven § 14 a første ledd 
bokstav c). Kommunens krav om tilbakebetaling og tilbakehold av tilskudd bes opphevet. 
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Subsidiært anfører barnehagen at kommunens vedtak bryter med barnehageloven § 16 a andre 
ledd. For det første er kommunens krav om tilbakebetaling av overskudd utover 7 % ubegrunnet, 
og at det ikke er anledning til å oppstille en absolutt grense. For det andre er det ikke foretatt en 
konkret vurdering i tråd med lovens krav.  

Barnehagen mener også at vedtaket mangler en forholdsmessighetsvurdering, som 
barnehageloven § 16 a tredje ledd krever, 

Klagen ble behandlet av kommuneadvokaten i Aurskog-Høland kommune den 15. september.  

For det første er det fremhevet at Jeanette Myrvang Kjustad har hatt dispensasjon som 
pedagogisk leder frem til 2. oktober 2015. Epletunet har i flere år ansatt kun én styrer, med 
utdanning som barnehagelærer i 100 % stilling.  

Kravet til begrunnelse påstås ivaretatt ved å legge til grunn innholdet i revisjonsrapporten 
sammenholdt med vedtaket. 

Forholdsmessighetsvurderingen etter barnehageloven § 16 a tredje ledd anføres å ligge eksplisitt 
i det fremsatte krav.  

Satsen på 7 % for å anslå et rimelig årsresultat er basert på diskusjon med revisor der det er 
vektlagt type selskap, bransje og størrelse. Det fremgår videre at dersom et selskap unngår å 
gjennomføre anskaffelser i barnas interesser, er det kommunens vurdering at også utbytte på 
overskudd vil kunne regnes med i transaksjoner som ikke er forretningsmessige, da grunnlaget 
for transaksjonen må medtas i vurderingen. 

Det hevdes at lovgiver har vært utydelig på om det kan stilles en konkret maksimalsats for 
overskudd, og dersom Fylkesmannen kommer frem til at det ikke kan stilles et slikt 
maksimalkrav, vil Fylkesmannen konkret måtte vurdere verdien av overtredelsen. 

Når det gjelder barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b), skriver kommunen at barnehageeier 
har plikt til å dokumentere at det er brukt nærstående til arbeid, samt at arbeidet baserer seg på 
markedsmessige vurderinger.  

Kommunen har basert seg på innrapporterte tall fra eier av barnehagen om stillingsbrøk og lønn 
og regnet seg frem til hva lønn til heltidsstillinger (samlet lønn = ((lønn/stillingsbrøk)+bonus)) 
ville være for eier og eiers nærstående etter aksjeloven § 1-3. Samlet lønnsnivå for den enkelte 
som omfattes av § 14 a første ledd bokstav b) utgjør kalkulert lønn i heltidsstilling med tillegg av 
bonus. Dette beløpet er sammenholdt med lønn til tilsvarende stillinger i kommunale og private 
barnehager. Det sentrale er om det totale lønnsuttaket for eier og hennes nærstående er 
markedsmessig.  

Når det gjelder barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) skriver kommunen at ved 
sammenligningen skal daglig leder sin lønn holdes utenfor. I kommunale barnehager er det ingen 
daglig leder ved siden av styrer. Private barnehager mottar et tillegg på 4 % for å dekke 
administrasjonskostnader.  
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Kommunen mener det er viktig å se på lønnssammensetningen i barnehagen. En høy lønn 
inklusive bonuser hos eier og nærstående, vil kunne maskere lav lønn til andre ansatte dersom 
alle lønninger og lønnssubstitutter skal medregnes i lønnssammenligningsgrunnlaget.  

Kommunen har undersøkt tall fra UDIR, som viser at Epletunet barnehage hadde 6,3 barn pr. 
ansatt i 2014. Gjennomsnittet i kommunale barnehager i Aurskog-Høland kommune var i samme 
år 5,9 barn pr. ansatt (innrapporterte tall i BASIL pr. 15.12.2014). Epletunet barnehage hadde 
noe lavere bemanning enn gjennomsnitt i kommunale barnehager i 2014. I 2015 var det ikke 
vesentlig forskjell i bemanningen. For gruppen som arbeider direkte med barna har det vært en 
betydelig lavere lønnskostnad også i 2015. I tillegg hadde Epletunet barnehage både i 2014 og 
2015 tre ansatte med dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer. 

Det er ikke dokumentert at lønn for ansatte er satt til KS Tariff for tilsynsperioden.  

Kommunen skriver at forholdet mellom barn/ansatt og antall ansatte med dispensasjon sett i lys 
av lønnsprofilen for ansatte, knyttet til barna i barnehagen, viser at barna ikke sikres samme 
barnehagekvalitet når lønnsmidlene vris mot eier og nærstående.  

Barnehagen har hatt betydelig lavere pensjonskostnader enn sammenlignbare kommunale 
barnehager. Epletunet har også betydelig lavere pensjonskostnader enn andre private barnehager i 
kommunen.  

Kommunen ser ikke grunnlag for å se på alderssammensetningen av barn i barnehagen. Aurskog-
Høland kommune har relativt homogene barnehager både når det gjelder størrelse og 
alderssammensetning.  

Kommunen har sammenlignet lønnskostnader i kommunale barnehager med lønnskostnader i 
Epletunet barnehage der lønn til eier er trukket ut, sammen med bonusutbetalinger til eier og 
vaktmester, brutt ned per heltidsplass i barnehagen. Oversikten fremkommer i ett av vedleggene. 
Heltidsplassberegningen tilsvarer modellen som benyttes ved beregning av tilskudd.  

For 2014 utgjør beløpene henholdsvis kr 104 343 og kr 93 833, mens for 2015 utgjør dette 
henholdsvis kr 115 352 og kr 91 747. Prosentvis er forskjellen henholdsvis 10,1 % og 20,5 %. 
Aurskog-Høland kommune anser avviket som vesentlig. 

Kommunen skriver videre at på grunn av endringer i beregningen skulle tilbakebetalingskravet 
være satt til kr 4 222 259.  Endringen i beregningen skyldes at det er tatt hensyn til daglig leders 
lønn ut over den 4 % administrasjonsressursandel som følger av tilskuddet til Epletunet 
barnehage. 

Etter forvaltningsloven § 33 andre ledd, kan underinstansen ikke endre vedtak til skade for klager 
og kommunens opprinnelige vedtak av 14. juni 2017 opprettholdes.  

Klagen ble deretter oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus for endelig behandling den 20. 
september 2017.  

Fylkesmannen mottok merknader fra Kluge Advokatfirma den 11. oktober 2017. Barnehagen 
fremhever at kommunens konklusjon om at et rimelig overskudd på 7 % ikke er begrunnet. Det 
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er kun vist til en samtale og diskusjon med revisor. Det vises også til at det ikke er rettslig 
grunnlag for å oppstille en absolutt prosentsats for å konstatere brudd på barnehageloven § 14 a.  

Når det gjelder kommunens standpunkt om at klager har bevisbyrden for at bonusutbetalingene 
er markedsmessige påpeker barnehagen at verken vedtaket eller revisjonsrapporten inneholder en 
redegjørelse av hvilket beløp kommunen mener er markedsmessig. I tråd med god 
forvaltningsskikk burde dette fremkommet ettersom vedtaket er av svært inngripende karakter.  

Barnehagen skriver at ingenting tilknyttet tildeling av administrasjonskostnader tilsier at 
administrasjonskostnader i form av lønn til daglig leder ikke skal være relevant i vurderingen av 
barnehagens totale lønnskostnader. Den mener at daglig leder i barnehagen har det økonomiske 
ansvaret, og at hennes innsats har frigjort tid til at styrer kan opprettholde god pedagogikk og 
ledelse i barnehagen. 

Epletunet opplyser at kommunen i vedtaket har lagt til grunn 68,5 barn ved vurderingen av 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c). Mens det i et vedlegg for beregningen er lagt til 
grunn 67,3 barn for 2014 og 72,3 barn for 2015. Epletunet mener derimot at vurderingen må 
basere seg på et gjennomsnitt gjennom hele barnehageåret. 

Når det gjelder lønn til andre enn nærstående viser barnehagen til at disse har mottatt lønn i tråd 
med KS tariff. Det vises også til at revisor ikke har hatt bemerkninger til regnskapene. 

Barnehagen har vist til at det er lønnsforskjeller også i de kommunale barnehagene, og mener 
forklaringen er ulik sammensetning av små og store barn. 

Barnehagen bestrider også at kommunens tallgrunnlag som tilsier at lønnskostnaden var 6,9 % 
lavere enn kommunens i 2014 og 15,6 % lavere i 2015, er korrekte.  

Kommunen har ikke har medtatt barnehagens utgifter til renhold i beregningen. 

Når det gjelder barnehagens pensjonskostnader påpekes det at pensjonsordningen er opprettet i 
tråd med lovens krav.  

Det understrekes at Fylkesmannen ikke kan endre vedtaket til ugunst for klageren, under 
henvisning til forvaltningsloven § 34 tredje ledd. 

Kommunens kommentarer til merknadene ble mottatt hos Fylkesmannen den 26. oktober 2017. 
Kommunens vedtak og omgjøringsvedtak er basert på 67,3 barn i 2014 og 72,3 barn i 2015. 
Dette tilsvarer det antall barn som barnehagen fikk tilskudd for.  

Det vises til at klageinstansen kan endre opprinnelig vedtak til skade for klageren, under de 
forutsetninger som fremkommer av forvaltningsloven § 34 tredje ledd.  

Advokatfirmaet Kluge fremsatte nye merknader den 30. oktober 2017. Barnehagen mener at 
kommunen må legge til grunn barnetallet gjennom hele året. Dette vil være det riktige tallet for 
beregning av lønnskostnader, ettersom bemanningen styres av det faktiske antallet barn som 
barnehagen til enhver tid har. Et vedtak til ugunst for klageren etter forvaltningsloven § 34 tredje 
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ledd, er en unntaksregel. Barnehagen viser til at kommunen synes å praktisere regelen om 
tilbakebetaling som en regel for etterberegning av tilskudd.  

 

 

Gjeldende rett 

Lov 17.06.2005 nr. 64 om barnehager (Barnehageloven) § 14 går ut på at 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. 
Barnehageloven § 14 a stiller krav til bruk av offentlig tilskudd og foreldrebetaling i ikke-
kommunale barnehager. Følgende fremgår av bestemmelsen: 

Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. 
Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at følgende vilkår må være 
oppfylt:  

a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift av 
barnehagen 

b) barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern 
som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker 
fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter, og  

c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som 
er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. 

Som eiers nærstående menes nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. Med 
konsern menes selskaper som står i slikt forhold til hverandre som beskrevet i aksjeloven 
§ 1-3. 

Barnehageeier skal kunne dokumentere at offentlige tilskudd og foreldrebetaling er brukt 
i samsvar med formålet i første ledd. 

Kongen kan gi utfyllende forskrift om krav til regnskap, revisjon, og rapportering, krav til 
barnehagens dokumentasjon av bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og den 
ikke-kommunale barnehagens opplysningsplikt om økonomiske forhold. 

Det følger av barnehageloven § 16 tredje ledd at: 

I stedet for eller i tillegg til stenging av virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske 
reaksjoner overfor ikke-kommunale barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i 
medhold av samme bestemmelse, ikke er overholdt. 

De økonomiske reaksjonsmidlene kommunen har adgang til å anvende overfor ikke-kommunale 
barnehager fremgår av barnehageloven § 16 a. Det følger av bestemmelsen at: 
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Kommunen kan holde tilbake tilskudd til ikke-kommunale barnehager eller redusere 
tilskudd i kommende terminer dersom krav etter § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a 
ikke er oppfylt. 

Dersom tilskudd er anvendt i strid med § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a, kan 
kommunen kreve tilbakebetaling av tilskudd. 

Tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av tilskudd etter første 
og andre ledd skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske betydning. 

Forvaltningsloven §§ 24 og 25, stiller krav til vedtakets begrunnelse. Det følger av disse 
bestemmelsene at vedtaket skal være utformet så presist som mulig, og skal inneholde en 
begrunnelse med angivelse av de faktiske forholdene som vedtaket bygger på, samt en 
begrunnelse med gjengivelse av innholdet i de regler som vedtaket bygger på. Dersom det er 
brukt skjønn, eksempelvis ved forsvarlighetsvurderingen, skal det vises til de hovedhensyn som 
har vært avgjørende ved skjønnsutøvelsen.  

Manglende begrunnelse kan i enkelte tilfeller føre til ugyldighet, dersom begrunnelsen er så 
mangelfull at den må antas å ha virket inn på vedtaket, jf. Isene-dommen Rt. 1981 s. 745 (s. 748). 
Andre eksempler der vedtaket ble kjent ugyldig som følge av mangelfull begrunnelse er ”Von 
Koss" i Rt. 1993 s. 587 og ”Fett og Lim" i Rt. 1995 s. 738.  

 

Fylkesmannens vurdering 

Klagen er behandlet på grunnlag av dokumentene som fulgte Aurskog-Høland kommune sitt 
oversendelsesbrev av 20. september 2017, innsendte merknader fra klager av 11. oktober 2017 
og 30. oktober 2017, samt kommunens kommentarer av 26. oktober 2017. Fylkesmannen legger 
til grunn at sakens dokumenter er kjent, jf. forvaltningsloven § 18, og gjengir derfor ikke disse i 
sin helhet her.  

Rettslig utgangspunkt – barnehageloven § 14 a første ledd  

Adgangen til å ta i bruk økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager er 
hjemlet i barnehageloven § 16 tredje ledd. De økonomiske reaksjonsmidlene som kan tas i bruk 
er definert i barnehageloven § 16 a første og annet ledd. I § 16 a tredje ledd er det oppstilt et 
forholdsmessighetskrav for bruk av et økonomisk reaksjonsmiddel. Både i barnehageloven § 16 
tredje ledd og i § 16 a første og annet ledd er det presisert at det kun er brudd på barnehageloven 
§ 14 a eller forskrift gitt i medhold av denne (økonomiforskriften), som kan være grunnlag for å 
ta i bruk økonomiske reaksjonsmidler. 

Formålet med barnehageloven § 14 a er at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme 
barna i barnehagen til gode. Vurderingstemaet knyttet til utrykket «rimelig årsresultat» i første 
ledd annen setning, ligger i å foreta en konkret vurdering av om vilkårene oppstilt i første ledd 
bokstavene a) til c) er oppfylt. Forutsatt at disse vilkårene er oppfylt, vil årsresultatet anses å 
være rimelig. Dersom ett eller flere av vilkårene er brutt, vil derimot barnehagen ikke anses for å 
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ha et rimelig årsresultat og kommunen har dermed adgang til å anvende økonomiske 
reaksjonsmidler overfor barnehagen, jf. barnehageloven § 16 a. Dersom vilkårene ikke er brutt 
vil det derimot foreligge et rimelig årsresultat og barnehageeier kan disponere fritt over et 
eventuelt overskudd. 

I vedtaket og i klagebehandlingen fremkommer det at Aurskog-Høland kommune anser at et 
rimelig overskudd for en barnehage er et driftsresultat på 7 %. Slik vi oppfatter saken er 
barnehagens overskudd utover 7 % krevd tilbakebetalt eller holdt tilbake.  

Bestemmelsen legger ikke opp til en vurdering av årsresultatet i seg selv. Det er uttømmende 
regulert hvilke forhold som medfører brudd på bestemmelsen, og som dermed utløser adgangen 
til bruk av økonomiske reaksjonsmidler.  

Barnehageloven § 14 a gir heller ikke adgang til å oppsette en grense for uttak av verdier.  Etter 
barnehageloven § 16 a tredje ledd skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering mellom den 
økonomiske reaksjonen på den ene siden og regelbruddets art og økonomiske betydning på den 
andre siden. Det er denne vurderingen som vil utgjøre grunnlag for utmålingen av reaksjonen. 

Fylkesmannen kan ikke se at kommunens vedtak om tilbakebetaling eller tilbakehold av tilskudd 
er i tråd med regelverket. Det er ikke rettslig grunnlag for å vurdere hvorvidt årsresultat i seg selv 
medfører et brudd på barnehageloven § 14 a eller oppstille en grense for uttak av verdier. 

Kommunens vedtak om bruk av økonomisk reaksjonsmiddel lider dermed av 
rettsanvendelsesfeil. Det er grunn til å regne med at feilen kan ha virket bestemmende for 
utfallet, jf.  § 41. Fylkesmannen mener dermed at kommunens vedtak er ugyldig.  

Når det gjelder kommunens konkrete anvendelse av barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) 
og c), har vi valgt å ta stilling til flesteparten av partenes anførsler.  

Rettslig utgangspunkt – barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b)  

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at transaksjoner til eier og/eller dennes nærstående må 
sammenlignes med det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.  

I forarbeidene er det fremhevet at tilfellene der barnehagene kjøper varer og tjenester fra eier 
eller eiers nærstående er en viktig del av anvendelsesområdet for reglene om bruk av offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling. I Prop.98 L (2011-2012) står følgende: 

Når barnehagen kjøper varer og tjenester av eieren eller nærstående, vil det være risiko for 
at det fastsettes priser og kontraktsvilkår som ikke anses som markedsmessige. 
Vurderingstemaet etter forslaget vil være om kostnaden for barnehagen i denne typen 
tilfeller er den samme som den ville vært om transaksjonen hadde blitt gjennomført mellom 
uavhengige parter.  

… 

Det må gjøres vurderinger ut fra § 14 a første ledd, bokstav b også i forbindelse med 
lønnsfastsettelse/styregodtgjørelse til eier av barnehagen eller eiers nærstående. 
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Lønnen/styregodtgjørelsen kan ikke settes høyere enn hva som ville vært avtalt dersom 
personene skulle vært ansatt på alminnelige vilkår, og uten den nære forbindelsen med 
barnehagen og barnehageeier. 

Videre vil tariffestet lønn med et rimelig tillegg, for eksempel for ekstra ansvar eller innsats, 
kunne godtas. Dette innebærer at barnehagene må dokumentere at lønn og annen 
godtgjøring til eier er i samsvar med det som eier ville fått i tilsvarende stilling i en annen 
barnehage eller i en tilsvarende bedrift. 

I forarbeidene er det videre fremhevet at forslaget ikke innebærer begrensninger i adgangen til 
slike transaksjoner, men det stilles krav om å dokumentere at transaksjonen ikke innebærer 
overkompensasjon for ytelsen barnehagen kjøper, jf. Prop.98 L (2011-2012). 

Bestemmelsen legger opp til en trinnvis vurdering. Først må det klargjøres hvem som er eier eller 
dennes nærstående. Deretter må det konkretiseres hva som er markedsmessig for transaksjoner 
eller kostnadsføringer som påstås å være i strid med bestemmelsen. Dersom det er et avvik 
mellom det markedsmessige og overføringene til eier eller dennes nærstående vil årsresultatet 
ikke være rimelig. Dokumentasjon på at transaksjoner mellom eier og dennes nærstående 
tilfredsstiller det som er markedsmessig, påhviler barnehageeier, jf. barnehageloven § 14 a tredje 
ledd.  

Dette har imidlertid en side mot kravet til vedtakets innhold og kommunens begrunnelse, som vi 
kommer til i redegjørelsen nedenfor.  

Vedtakets begrunnelse – barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) 

Etter forvaltningsloven § 24 første ledd skal enkeltvedtak begrunnes samtidig med at vedtaket 
treffes. I forvaltningsloven § 25 er de nærmere minstekrav til vedtakets innhold angitt. Det 
avgjørende er at man skal være klar over hvilket faktum som forvaltningen har lagt til grunn, og 
hvilke bestemmelser (hjemmel) som er lagt til grunn for vedtaket, og i varierende omfang 
hvordan bestemmelsen konkret er fortolket, dersom det er tolkingsspørsmål knyttet til 
rettsanvendelsen. 

I forvaltningsloven § 25 annet ledd tredje setning fremkommer det at dersom «de faktiske 
forhold er beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en 
henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig». Det avgjørende er i den forbindelse at man 
skal være klar over hvilket faktum som forvaltningen har lagt til grunn. 

I klagebehandlingen hevdes det at vedtaket sammenholdt med tilsynsrapporten medfører at 
vedtaket er tilstrekkelig begrunnet. Tilsynsrapporten foretatt av en ekstern aktør er en del av 
sakens dokumenter. Når det gjelder hvilke faktiske forhold som ligger til grunn for kommunens 
vedtak, kan en henvisning til rapporten være tilstrekkelig, jf. forvaltningsloven § 25 andre ledd 
andre setning.  

Selve vurderingen av hvorvidt barnehagen oppfyller lovens krav må imidlertid fremgå av 
vedtaket. Det bemerkes at den eksterne aktøren ikke har myndighet til å fatte vedtak. 
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Verken i vedtaket eller i klagebehandlingen fremkommer det hva kommunen mener ville vært 
avtalt mellom uavhengige parter. I klagebehandlingen av 15. september 2017 står det at «Dette 
beløpet er sammenholdt med lønn til tilsvarende stillinger i kommunale og private barnehager» 
(side 3). Vi kan imidlertid ikke se at det er opplyst hvilke beløp som normalt utbetales i 
tilsvarende stillinger og dermed heller ikke hva kommunens grunnlag baserer seg på.  

Bestemmelsen legger som nevnt opp til en sammenligning av det som er utbetalt til eier og 
dennes nærstående med hva som er markedsmessig. Fylkesmannen kan vanskelig overprøve 
kommunens sammenligning når det ikke fremkommer hva de anser som markedsmessig. Det er 
vår oppfatning at dette må fremgå av vedtaket. Først når det er gjort vil kommunen også ha 
fastslått at det foreligger brudd på vilkåret i barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b). 

Videre er det ikke tatt stilling til klagers anførsel når det gjelder utført ekstraarbeid. Det er heller 
ikke vurdert om opplysningene er tilstrekkelig dokumentert.  

Det har dermed vært vanskelig for barnehageeier å dokumentere det som kommunen måtte mene 
overstiger det markedsmessige.  

Det er således ikke mulig å vurdere om alle relevante forhold har blitt vurdert på 
vedtakstidspunktet, jf. forvaltningsloven § 25 tredje ledd, og om avgjørelsen lider av 
innholdsmessige feil.  

Kommunen har følgelig ikke begrunnet sitt vedtak (bokstav b) i tråd med forvaltningsloven §§ 
24 og 25. Denne feilen kan ha virket bestemmende for vedtakets utfall, jf. forvaltningsloven § 41.  

Rettslig utgangspunkt – barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) 

En naturlig forståelse av ordlyden tilsier at det må foretas en sammenligning mellom 
personalkostnaden per heltidsplass i Epletunet barnehage og personalkostnaden per heltidsplass i 
en tilsvarende kommunal barnehage.  

En slik forståelse mener vi det også er støtte for i forarbeidene, jf. Prop. 98 L (2011-2012), samt 
Innst.352 L (2011-2012). Formuleringen om at barnehagen ikke kan ha "vesentlig lavere 
personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager" 
krever at kommunen foretar to vurderinger. Kommunen må først avklare hva som er 
personalkostnad per heltidsplass henholdsvis i den ikke-kommunale barnehagen og i en 
tilsvarende kommunal barnehage. Deretter skal kommunen foreta en sammenligning av 
kostnaden i den aktuelle barnehagen opp mot det som er vanlig i en tilsvarende kommunal 
barnehage. Det avgjørende for om det foreligger brudd på bestemmelsen er om sammenligningen 
viser at personalkostnadene er vesentlig lavere per heltidsplass i den ikke-kommunale 
barnehagen.  

Personalkostnad per heltidsplass  

Personalkostnadene i den private barnehagen skal sammenlignes med «det som er lagt til grunn 
ved beregningen av tilskuddssatsen», jf. Prop 98 L s. 21. Fylkesmannen forstår dette slik at vi må 
ta utgangspunkt i personalkostnadene som kommunen har lagt til grunn ved beregningen av 
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satsen. Sammenligningsgrunnlaget må bygge på de samme prinsippene når det gjelder hvilke 
kostnadsarter som trekkes inn i beregningsgrunnlaget, og dette må være likt både for de 
kommunale- og de private barnehagenes kostnader.  

Slik vi oppfatter sakens dokumenter er det uklarheter knyttet til kommunens fastsettelse av 
personalkostnad per heltidsplass i Epletunet barnehage. 

I vedtaket er det lagt til grunn at lederlønnen er høy og at gjennomsnittslønn ekskludert lederlønn 
gir et riktigere bilde. Når lederlønn tas ut av beregningen ligger lønn til øvrige ansatte 14,3% 
lavere enn kommunens gjennomsnittlige lønnskostnader i 2014 og 20,7% i 2015. Kommunen 
mener dermed det foreligger brudd på barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) og henviser 
også til revisjonsrapporten. 

Vedlagt vedtaket var en beregning av tilbakebetalingskravet. Vi oppfatter dette slik at «lønn til 
daglig leder utover maks styrerlønn i en privat barnehage» er trukket ut fra personalkostnadene i 
Epletunet.  

I revisjonsrapporten er det satt opp to tabeller der det fremgår hva kommunale barnehager, 
private barnehager og Epletunet barnehage har som gjennomsnittslønn per heltidsplass. Slik vi 
forstår tabellen, ut i fra innsendt e-post fra Romerike Revisjon IKS av 9. mars 2017 er følgende 
tatt ut av beregningen av personalkostnadene i den ene tabellen: lønn til styrer, lønn til daglig 
leder, lønn til vaktmester og bonus. I den andre tabellen er lønn til vaktmester og bonus holdt 
utenfor.  Det er disse tabellene som er grunnlaget for kommunens prosentberegning i vedtaket.  

Vi oppfatter kommunens vedtak slik at det er den første tabellen som er lagt til grunn ved 
beregningen av personalkostnadene. I så fall er det ikke samsvar mellom det som er opplyst å 
inngå i personalkostnadene i selve vedtaket og i revisjonsrapporten.  

I klagebehandlingen fremgår det at daglig leder sin lønn skal holdes utenfor beregningen. Det 
vises til at i kommunale barnehager er det ingen daglig leder ved siden av styrer. Private 
barnehager mottar et 4 % tillegg for å dekke administrasjonskostnader. For kommunale 
barnehager dekkes disse kostnader av kommunen som barnehageeier. 

I klagebehandlingen står det at kommunen har trukket ut lønn til eier, bonusutbetalinger til eier 
og vaktmester. Det er vedlagt en oversikt over «Lønnskostnader pr heltidsbarn i henholdsvis 
kommunale barnehager og Epletunet barnehage».  

All den tid det ikke er samsvar mellom vedtaket og klagebehandlingen når det gjelder 
personalkostnader, har vi valgt å ta utgangspunkt i kommunens klagebehandling. Vi gjør 
oppmerksom på at det uansett ikke ville hatt betydning for resultatet av vår behandling dersom vi 
hadde lagt vedtaket til grunn.   

Lønn til daglig leder og eier 

Når det gjelder lønn til eier eller daglig leder av en barnehage står det i forarbeidene til 
bestemmelsen at: 
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«Kommunen må videre være oppmerksom på at enkelte barnehageeiere velger å ta ut 
hele eller deler av overskuddet som godtgjørelse for egen arbeidsinnsats i barnehagen, 
det vil si at eier alternativt kunne regnskapsført dette som en kostnad i regnskapet. I slike 
tilfeller må en estimert verdi for eiers arbeidsinnsats overføres fra årsresultatet til 
personalkostnader før kommunen kan vurdere om barnehagen oppfyller kravene som 
ligger i § 14 a første ledd bokstav c.» 

Selv om uttalelsen knytter seg til at overskuddet har gått til godtgjørelse for eier, mener vi det er 
forutsatt at det aksepteres at det er anledning for eier av barnehagen til å motta vederlag for 
arbeidsinnsatsen uavhengig av om det er i form av lønn, bonus, godtgjørelser eller uttak av 
overskudd. Dette henger også sammen med finansieringssystemet der det er lagt til grunn at eier 
skal ha mulighet til å få rimelig vederlag for den arbeids- og kapitalinnsatsen eier selv yter til 
barnehagen, jf. høringsuttalelsene. 

Bestemmelsen er utformet etter samme prinsipp som den adgangen kommunen tidligere hadde til 
å redusere det kommunale tilskuddet etter forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av 
offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 6, gitt med hjemmel i barnehageloven § 14, 
jf. Prop.98 L (2011-2012) s. 21. 

Barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) bygger på den tidligere bestemmelsen i forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager § 6. 
Forskriften åpnet for at kommunen ved utmåling til den enkelte barnehage kunne bruke 
regnskapsdataene fra året i forveien, og vurdere om barnehagen hadde brukt tilskuddet i samsvar 
med formålet. Dersom det kommunale tilskuddet ikke var brukt i tråd med intensjonen og 
formålet, var det adgang for kommunen til å redusere det kommunale tilskuddet hvis særskilte 
vilkår var oppfylt. Forutsetningene var at barnehagen hadde vesentlige lavere bemanning eller 
lønnskostnader per årsverk enn det som var vanlig i tilsvarende kommunale barnehage, og eier av 
barnehagen samtidig budsjetterte med urimelig høyt utbytte eller godtgjørelse for egen eller 
nærståendes arbeidsinnsats. 

I forarbeidene fremkommer det ikke hvordan kommunen skal estimere eiers innsats i 
barnehagen. Utdanningsdirektoratet har per dags dato ikke utarbeidet et rundskriv tilknyttet 
barnehageloven § 14 a. Ettersom bestemmelsen bygger på den tidligere reguleringen i forskrift 
om likeverdig behandling, har Fylkesmannen sett på tidligere rundskriv tilhørende 
bestemmelsen. 

I Rundskriv F-07/2010 fremgår følgende: 

Nivået på godtgjørelse for eierens eller nære pårørendes arbeidsinnsats kan vurderes i 
forhold til nivået på personalkostnader (lønn, godtgjørelser, pensjon og 
arbeidsgiveravgift) for ansatte styrere i kommunale barnehager. Kommunen kan for 
eksempel be om dokumentasjon som viser antall timer eieren har arbeidet i barnehagen 
og hvilken timesats som er benyttet. I og med at en eier har utvidede funksjoner og tar en 
personlig risiko som ikke ligger til en kommunal styrer, bør arbeidsgodtgjørelse til en 
barnehageeier kunne ligge en del over de samlede personalkostnadene til en kommunal 
styrer. 



Side 15 av 20 

Fylkesmannen er av den oppfatning at eiers innsats i barnehagen kan ta utgangspunkt i hva en 
ansatt styrer i en kommunal barnehage har som inntekt. Det må imidlertid kunne tillegges 
godtgjørelse for den innsatsen og risikoen som ligger i en eiers stilling, som en tilsvarende 
kommunal stilling ikke omfatter. Fylkesmannen er av den oppfatning at det skal foretas en 
konkret vurdering av eiers reelle innsats og risiko i barnehagen. 

I klagebehandlingen er hele avlønningen (både lønn og bonus) til eier trukket ut da det legges til 
grunn at administrasjonspåslaget dekker administrasjonskostnader. Det er imidlertid ikke tatt 
konkret stilling til hvilke oppgaver eier utfører i barnehagen eller begrunnet hvorfor dette 
eventuelt skal samsvare med administrasjonskostnadene. Det er dermed ikke foretatt en konkret 
vurdering av eiers reelle innsats og risiko i barnehagen. 

Etter barnehageloven § 14 a tredje ledd skal barnehageeier til enhver tid kunne dokumentere at 
kostnader ført i barnehagens regnskap er i samsvar med kravet i første ledd om at offentlige 
tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.  

Dette kravet er ytterligere presisert i forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale 
barnehager (økonomiforskriften til barnehager) § 2. Barnehageeier skal utarbeide et 
resultatregnskap. Bokførte opplysninger skal kunne dokumentere at barnehagens transaksjoner 
tilfredsstiller kravene i barnehageloven § 14 a og i økonomiforskriften. Regnskapet skal 
dokumenteres i samsvar med bokføringslovens krav, jf. forskriften § 2 tredje ledd. 

Eier har altså plikt til å dokumentere den innsatsen som er nedlagt, jf. barnehageloven § 14 a 
tredje ledd.  

Vaktmester  

I klagebehandlingen står det at bonus til vaktmester tatt ut av beregningen av 
personalkostnadene.  

Personalkostnadene i den private barnehagen skal sammenlignes med «det som er lagt til grunn 
ved beregningen av tilskuddssatsen», jf. Prop 98 L s. 21. Fylkesmannen forstår dette slik at vi må 
ta utgangspunkt i personalkostnadene som kommunen har lagt til grunn ved beregningen av 
satsen. Sammenligningsgrunnlaget må bygge på de samme prinsippene når det gjelder hvilke 
kostnadsarter som trekkes inn i beregningsgrunnlaget, og dette må være likt både for de 
kommunale- og de private barnehagenes kostnader.  

Ved beregningen av personalkostnadene i kommunale barnehager er kostnader til vaktmester tatt 
med. 

Det er ikke begrunnet hvorfor kommunen har trukket ut bonusutbetalinger til vaktmester når det 
gjelder vurderingen av personalkostnadene. Dette henger imidlertid trolig sammen med at 
kommunen har konkludert med at bonusutbetalingene overstiger transaksjoner etter 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b). 

Vi er av den oppfatning at det som overstiger det som er markedsmessig lønn til en vaktmester 
etter barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) kan trekkes ut av beregningen av 
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personalkostnadene etter § 14 a første ledd bokstav c). Det gir en god sammenheng i regelverket, 
og må være i samsvar med lovgivers intensjon om at offentlige tilskudd skal komme barna til 
gode.  

Når kommunens vurdering av om lønnen til vaktmesteren ikke er foretatt i tråd med 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b) får dette følgefeil for kommunens vurdering av 
barnehagens personalkostnader. 

Det vises til at eier har plikten til å dokumentere den innsatsen som er nedlagt av vaktmester, jf. 
barnehageloven § 14 a tredje ledd.  

Renhold  

Ut i fra den vedlagte oversikten (i klagebehandlingen) ser det ut til at kostnader til renhold er tatt 
med i beregningen av personalkostnader for kommunale barnehager.  

Barnehager kan organisere driften ulikt og barnehager som kjøper tjenester som 
rengjøringstjenester eksternt, vil ha lavere personalkostnader enn ellers like barnehager. Dette 
bør kommunen ta hensyn til i sin vurdering av personalkostnadene per heltidsplass. 

Det er vår oppfatning at det er uklart om renholdskostnadene er hensyntatt i vurderingen av 
personalkostnadene for Epletunet.  

Det vises til at eier har plikten til å dokumentere kostnader til renhold, jf. barnehageloven § 14 a 
tredje ledd.  

Antall heltidsplasser 

Det er uenighet mellom partene angående hvilket antall heltidsplasser som skal legges til grunn. 
Kommunen mener at heltidsplasser tilsvarende tilskuddsberegningen skal legges til grunn, mens 
barnehagen er av den oppfatning at beregningen skal basere seg på et gjennomsnitt. 

Ordlyden i barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c) gir ikke svar på dette.  

Personalkostnadene i den private barnehagen skal som allerede nevnt sammenlignes med «det 
som er lagt til grunn ved beregningen av tilskuddssatsen», jf. Prop 98 L s. 21. Det er naturlig å ta 
utgangspunkt i antall heltidsplasser som barnehagen mottar tilskudd for. Det er også dette som er 
grunnlaget ved beregningen av tilskudd til private barnehager. 

Pensjon 

Kommunenes pensjonskostnader for barnehageansatte inngår i grunnlaget for tilskuddssatser til 
ikke-kommunale barnehager. Tilskuddsordningen legger derfor til rette for at ikke-kommunale 
barnehager kan ha like gode pensjonsordninger som kommunene tilbyr.  

I Innst.352 L (2011-2012) ble det presisert at «Forslagene i lovproposisjonen innebærer ikke at 
barnehagene pålegges å ha et gitt nivå på pensjonskostnader, og lovproposisjonen endrer ikke på 
avtalefriheten arbeidslivets parter har i dag.» 
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I forarbeidene er det altså presisert at kommunen ikke kan pålegge barnehagen et bestemt nivå på 
pensjonsutgiftene.  

Dersom pensjonskostnader inngår i beregningen av kommunens personalkostnader, skal 
tilsvarende inngå i beregningen av barnehagens pensjonskostnader. 

Etter dette har kommunen ikke vurdert personalkostnad per heltidsplass i tråd med 
barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c). Denne feilen kan ha virket bestemmende for 
vedtakets utfall, jf. forvaltningsloven § 41. 

Vesentlighetsvurderingen 

Verken ordlyden eller forarbeidene indikerer en prosentsats for hva som vil være vesentlig, men 
viser i stedet til at «kommunen må gjøre denne vurderingen ut fra lokale forhold, det vil si 
gjennom en konkret sammenligning med egne kostnader i tilsvarende barnehager» jf. Prop. 98 L 
om endringer i barnehageloven side 21. I innstillingen til lovforslaget1 fremgår det at:  

Bakgrunnen for å bruke det skjønnsmessige begrepet «vesentlig lavere 
personalkostnader» i formuleringen av vilkåret i bokstav c, er at det er kommunen selv 
som er nærmest til å gjøre sammenligningen mellom barnehagens personalkostnader og 
det som er vanlig i de tilsvarende kommunale barnehagene, samtidig som kommunen 
også er den som er best til å gjøre tilhørende konkrete helhetsvurdering av om det er et 
vesentlig misforhold mellom disse. 

Vesentlighetsvurderingen innebærer at det skal foretas en konkret helhetsvurdering av om det er 
et vesentlig misforhold mellom disse. Det er tydelig fremhevet i forarbeidene at det er 
kommunen som må foreta denne vurderingen.  

I vurderingen av hva som vil være vesentlig, vil den objektive størrelsen på avviket, være et av 
flere momenter i vurderingen. Fylkesmannen mener også at det må ses hen til hva som er årsaken 
til forskjellene og hvilke virkninger dette har medført for barna i barnehagen. Formålet med 
bestemmelsen er at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. At 
offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, innebærer blant annet, at 
finansieringen skal brukes til formålet som er å sikre kvaliteten i den enkelte barnehage, jf. Prop. 
98 L side 23. Bestemmelsen skal også bidra til at finansieringen benyttes til å skape likeverdig 
kvalitet i barnehagene til beste for barna. Fylkesmannen mener også at høringsnotatet 25. oktober 
2011 gir noen momenter som bør trekkes inn i vurderingen: 

Det er likevel slik at det skal være rom for at ikke-kommunale barnehager har en noe 
annen personalsammensetning og lønnsstruktur enn kommunale barnehager. Det viktige i 
denne sammenhengen er om kostnadene er vesentlig lavere per heltidsplass. 
Departementet mener at det er kommunen som må gjøre denne vurderingen ut fra lokale 
forhold. Departementet foreslår at kommunen skal foreta en konkret helhetsvurdering i 
hver enkelt sak når det gjelder å fastslå om barnehagen har vesentlige lavere 
personalkostnader enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager. I denne 

 
1 Innst.352 L (2011–2012) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i barnehageloven 
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vurderingen er det en rekke faktorer som kommunen bør ta hensyn til. Kommunene må ta 
hensyn til at tilskuddene til ikke-kommunale barnehager er under opptrapping, og det 
finnes barnehager som får tilskudd med mindre enn 100 pst. av den finansieringen 
kommunale barnehager får. Disse barnehagene må tilpasse kostnadsnivået til inntektene, 
og kan dermed også måtte drive med lavere personalkostnader.  

I klagebehandlingen står det at den prosentvise forskjellen er henholdsvis 10,1 % for 2014 og 
20,5 % for 2015. Aurskog-Høland kommune anser avviket som vesentlig. I vedtaket 
fremkommer det at 14,3 % for 2014 og 15,6 % for 2015 er vesentlig.  

Vi oppfatter kommunen slik at det er tatt utgangspunkt i det prosentvise avviket som er ansett 
som vesentlig. Det er ikke foretatt en konkret vurdering av hva kommunen mener at medfører at 
avvikene for 2014 og 2015 er vesentlige i lys av de momentene som fremgår av forarbeidene.   

I klagebehandlingen er det ramset opp en rekke forhold i Epletunet barnehage. Blant annet 
fremgår det at det ikke er dokumentert at lønnen er KS tariff, at barnehagen har noe lavere 
bemanning enn gjennomsnittet, at det var tre ansatte på dispensasjon i 2014 og i 2015. 

Det er imidlertid ikke foretatt en vurdering av hvordan disse forholdene har betydning for 
vesentlighetsvurderingen.  

Vi kan ikke se at kommunen har foretatt en vurdering av hva som er å anse som vesentlig i tråd 
med barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c). 

Det foreligger dermed rettsanvendelsesfeil hva gjelder kommunens vedtak om økonomisk 
reaksjon på bakgrunn av brudd på barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c).  

Fylkesmannens konklusjon 

Aurskog-Høland kommunes vedtak av 14. juni 2017 er ugyldig. Fylkesmannens vedtak er 
endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  

Vedtaket er ikke i tråd med barnehageloven § 14 a første ledd bokstavene b) og c), § 16 a tredje 
ledd.  

På den bakgrunn opphever vi kommunens vedtak av 14. juni 2017 

Sakskostnader 

Klager som har fått et vedtak endret til sin gunst, kan få dekket vesentlige kostnader som har 
vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 36. Et eventuelt krav sendes 
Fylkesmannen innen tre uker etter at dette vedtaket er mottatt. 

Øvrige bemerkninger  

Vi ser at kommunen har lagt til grunn kommunal deflator ved beregningen av 
tilbakebetalingskravet.  Det er ikke vist til noen hjemmel for dette. 
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Valg av reaksjonsmiddel - § 16 a første og annet ledd 

Det følger av barnehageloven § 16 første og annet ledd at 

Kommunen kan holde tilbake tilskudd til ikke-kommunale barnehager eller redusere tilskudd i 
kommende terminer dersom krav etter § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a ikke er oppfylt. 

Dersom tilskudd er anvendt i strid med § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a, kan kommunen 
kreve tilbakebetaling av tilskudd. 

Bestemmelsen gir kommunen en tilsynelatende fri adgang til å velge mellom et vedtak om å 
holde tilbake tilskudd, redusere tilskudd eller kreve tilbakebetaling av tilskudd, på bakgrunn av et 
brudd på barnehageloven § 14 a. 

I høringsnotatet2 fremgår det at  

Tilbakebetalingskrav vil i en del tilfeller kunne være en mer inngripende reaksjonsform 
enn reduksjon av tilskudd. Krav om tilbakebetaling vil først og fremst være aktuelt ved 
bruk av § 10 i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager, som dekker tilfeller hvor barnehagen har rapportert feil tall 
til kommunen og dermed fått for mye utbetalt tilskudd. Et tilbakebetalingskrav vil også 
kunne være aktuelt dersom barnehagen opphører eller ny eier overtar driftsansvaret. 
Departementet er kjent med tilfeller der eier har slått driftselskapet konkurs for så å 
starte på nytt dagen etter i de samme lokaler, med de samme barna og det samme 
personalet. I slike tilfeller bør kommunen kunne melde sitt krav om tilbakebetaling i 
konkursboet. 

Det kan dermed synes som om det skal mer til for at kommunen kan velge krav om 
tilbakebetaling fremfor de andre økonomiske reaksjonsmidlene. 

Det fremgår i forlengelsen av dette at  

«Det er likevel i stor grad opp til kommunen å vedta hvilket reaksjonsmiddel som er 
hensiktsmessig å anvende i det aktuelle tilfellet. Vurderingen vil bero på blant annet 
hvilket regelbrudd man står ovenfor, alvorlighetsgraden av regelbruddet, og hva som er 
en hensiktsmessig løsning for både kommunen og barna i barnehagen. Kommunen kan, 
innenfor rammene av øvrig regelverk, vurdere hvordan en eventuell reaksjon i form av 
tilbakebetaling eller reduksjon/tilbakeholdelse i kommende tilskudd bør gjennomføres. 
Det siktes her til blant annet frister, avbetalingsterminer og lignende praktiske forhold.» 

Det sistnevnte gjentas også i proposisjonen.  

Kommunen skriver følgende i sitt vedtak: 

Aurskog-Høland kommune krever tilbakebetalt tilskuddsmidler som er tatt ut av 
barnehagedriften i strid med barnehagelovens § 14a bokstav b), overskudd som stammer 

 
2 side 35 
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fra brudd på barnehagelovens § 14a bokstav c) og utbytte som er utbetalt ut over det som 
regnes som et rimelig overskudd.  

For 2014 utgjør tilbakebetalingskravet NOK 1 836 018,-  

For 2015 utgjør tilbakebetalingskravet NOK 2 098 922,- 

Når det gjelder den delen som angår tilbakehold av tilskudd fremgår følgende av vedtaket: 

Barnehagelovens § 16a, første ledd hjemler at kommunen kan «holde tilbake tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager eller redusere tilskudd i kommende terminer dersom krav 
etter § 14 a eller forskrift i medhold av § 14 a ikke er oppfylt». 

Frem til barnehagen dokumenterer at kravene i barnehagelovens § 14a bokstav b) og c) 
overholdes tilbakeholdes tilskudd tilsvarende det gjennomsnittlige tilbakebetalingskravet 
for 2014 og 2015.Tilbakeholding av tilskudd starter 1. oktober 2017. 

Det fremstår uklart hvorvidt kommunen har besluttet reaksjonsmiddelet tilbakehold eller 
tilbakebetaling. Vedtakets tittel gir inntrykk av at det er besluttet reduksjon av tilskuddet.  

Fylkesmannen mener det på denne bakgrunn kan oppstilles krav om at kommunen må foreta en 
vurdering av valg av reaksjonsmiddel, ut i fra de momenter som er nevnt i forarbeidene, herunder 
«hvilket regelbrudd man står ovenfor, alvorlighetsgraden av regelbruddet, og hva som er en 
hensiktsmessig løsning for både kommunen og barna i barnehagen.».  

Det bemerkes at denne vurderingen vil være en del av kommunens frie skjønn, og Fylkesmannen 
vil være varsom med å overprøve dette skjønnet, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd.  
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