
Satser for driftstilskudd 2023 private barnehager – 
Bærum kommune 

 

 

Driftstilskudd Ordinære barnehager 2023 - Bærum etter 
covidforskudd utbetalt 2022 

Per 
heltidsplass  

 
Ordinære barnehager, små barn, enkeltstående kr 245 559  

Ordinære barnehager, store barn, enkeltstående kr 120 854  

Ordinære barnehager, små barn, øvrige barnehager  kr 243 151  

Ordinære barnehager, store barn, øvrige barnehager  kr 119 517  

 
Satser for kapitaltilskudd 2023 – nasjonal sats 

Kapitalsats basert på godkjennings år Per heltidsplass 
Til og med 2014 kr 11 800 
2015-2017 kr 22 900 
2018-2020 kr 26 000 
2021-2023 kr 29 200 

 

Det tas forbehold om at tilskuddssatsen må beregnes på nytt ved eventuelle endringer i 
foreldrebetaling, kommunal deflator, feilberegninger, eventuelle endringer i forskriften og endelig 
behandling av statsbudsjettet i stortinget, jf. forvaltningsloven § 3 5 siste ledd.   

 

 

Familiebarnehager  

Nasjonalsats oppdatert i henhold til vedtatt statsbudsjett 

Driftstilskudd  - Familiebarnehager 2023 
Per heltidsplass per år 

 
Drift Kapital  Totalt  

Familiebarnehager, 0-2 år  kr          193 400   kr       14 600   kr    208 000   

Familiebarnehager, 3-6 år  kr          148 100   kr       14 600   kr    162 700   

 

 

 



Søknadsordning for pensjon 2023 

Ordinære barnehager 
    

Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager    kr    114 394  

Barnehager, enkeltstående    
Pensjonstilskudd per heltidsplass  ( hva barnehagen 
mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 0-2 år  kr       25 658  

Pensjonstilskudd per heltidsplass  ( hva barnehagen 
mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år  kr       14 254  

Barnehager, tilknyttet en kjede    

Pensjonstilskudd per heltidsplass  ( hva barnehagen 
mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 0-2 år  kr       23 326  

Pensjonstilskudd per heltidsplass  ( hva barnehagen 
mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 3-6 år  kr       12 959  

     

Familiebarnehager  
  

  

Pensjonsutgift per årsverk i kommunale barnehager, nasjonal beregning  kr       89 792  

Pensjonstilskudd per heltidsplass  ( hva barnehagen 
mottar i pensjonsstilskudd pr barn) 

  kr         8 145  
      

 

 

Ifølge kommunens lokale retningslinjer skal endringer i antall barn, barnas alder og oppholdstid 
medføre månedlige justeringer av tilskuddet. Barnehagen må selv påse at fagsystemet IST barnehage 
er korrekt oppdatert. Barnetallet som er reg istrert i kommunens fagsystem den ved telledatoer, vil 
bli lagt til grunn for tilskuddsberegningen. Driftstilskuddet utbetales forskuddsvis hvert kvartal 
sammen med avregning. 


