
Departementet: Opp til kommunene om streikestengte 
barnehager skal få tilskudd 
Det er kommunene som selv må bestemme om de vil fortsette å gi tilskudd til private 
barnehager som er rammet av streik, sier Kunnskapsdepartementet. 
 
NTB 03.11.2022 
 
– Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for tilskuddet til private 
barnehager i sin kommune, slår departementet fast i en e-post til NTB. 
 
– Som et utgangspunkt vil det være opp til den enkelte kommune å avgjøre om og når de 
eventuelt vil stanse eller avkorte det kommunale tilskuddet ved midlertidig stengning av en 
barnehage, skriver departementet videre. 
 
Som NTB skrev onsdag, kan de private barnehagene tjene penger på streiken ettersom de 
ikke betaler lønn til de streikende i streikeperioden. 
 
Uklare regler 
KS har foreløpig anbefalt kommunene å opprettholde de ordinære tilskuddene. Årsaken er 
uklarheter i regelverket, skriver KS på sine nettsider. 
 
– Det er ikke tydelig avklart i regelverket hvorvidt kommunen er forpliktet til å utbetale fullt 
ordinært tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de 
er finansiert for å gi til barn og familier. 
 
– Vi anbefaler foreløpig kommunene å opprettholde ordinært tilskudd inntil videre og avvente 
eventuelle avklaringer av regelverksforståelsen, også basert på streikens varighet og 
omfang, heter det videre. 
 
Strammer inn 
Mellom 80 og 85 prosent av inntektene til de private barnehagene kommer fra kommunale 
tilskudd. I 2020 ble det utbetalt i alt 21,7 milliarder kroner til private barnehager. 
 
For enkelte har privat barnehagedrift blitt en lukrativ geskjeft med utbytter i milliardklassen. 
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) varslet onsdag en ny og kraftig innstramming for dem 
som tjener penger på private barnehager. 
 
Streiken blant ansatte i private barnehager startet 17. oktober og omfatter nå drøyt 2.400 
ansatte. Strid om pensjon er hovedårsaken til streiken. 
 
 
Utdrag fra KS sin artikkel om barnehagestreiken 
Avsnittet er oppdatert 07.11.22 
 
 
Tilskudd til private barnehager i streik 
Det er ikke omtalt i barnehageloven med forskrifter om kommunen er forpliktet til å utbetale 
fullt tilskudd til private barnehager som er i streik og dermed ikke yter den tjenesten de er 
finansiert for å gi til barn og familier. Kunnskapsdepartementet har i mediene presisert 
regelverket slik at det er opp til kommunen å vurdere hvor vidt en privat barnehage som er 
midlertidig stengt på grunn av streik skal motta tilskudd. 
 
Kunnskapsdepartementet viser ikke til hvilken hjemmel kommunen har for å avkorte tilskudd 
til private barnehager i streik eller hvilke vurderinger kommunen skal gjøre. Dette har bidratt 

https://www.ks.no/fagomrader/barn-og-unge/barnehage/kommunens-rolle-ved-streik-i-private-barnehager/


til usikkerhet i kommunene. KS har derfor bedt Kunnskapsdepartementet avklare 
kommunens handlingsrom i gjeldende regelverk, og er i dialog med departementet om en 
slik avklaring. 
 
Ansvaret for det økonomiske tilsynet med private barnehager ble overført fra kommunene til 
Utdanningsdirektoratet 1.1.2022. Derfor er det direktoratets nasjonale tilsyn som må 
kontrollere om private barnehageeiere benytter offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd 
med lovverket. 
 
KS mener generelt at kommunenes mulighet til helhetlig lokalpolitisk styring av 
barnehagetilbudet bør styrkes. 
 
Foreldrebetaling 
Kommunen kan få spørsmål som dreier seg om foreldrebetaling når barnehagen er stengt 
eller driver med redusert kapasitet. Når barnehagehagetilbudet ikke er tilgjengelig for barna, 
kan det heller ikke kreves inn foreldrebetaling for denne perioden. Det er ellers opp til den 
enkelte eier hvordan de vil håndtere dette ved et redusert tilbud. 
 
Private barnehager som ikke krever inn foreldrebetaling på grunn av streik, vil heller ikke ha 
krav på å få dekket tapte inntekter på grunn av søskenmoderasjon eller andre former for 
redusert foreldrebetaling i denne perioden. Kommunen kan derfor vurdere å korrigere 
refusjoner til private barnehager for tapt inntekt som følge av reduksjon i foreldrebetaling den 
aktuelle perioden. 
 
Tilsyn 
Kommunen må på vanlig måte vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter i 
barnehager som er rammet av streik, og som opprettholder et barnehagetilbud til deler av 
barnegruppa. 
 
 
 
Du kan lese hele artikkelen her 
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