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ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK OM TILBAKEKREVING AV TILSKUDD 

1. Innledning 
 

Bydelen varslet Månestråle barnehage 01.12.2017 om dokumenttilsyn (4), med krav om 
innlevering av dokumentasjon knyttet til resultatregnskapene for 2015 og 2016. Barnehagen har i 
etterkant av dette levert dokumentasjon/bilag som viser hvordan midlene er disponert.  
Foreløpig tilsynsrapport ble sendt til barnehagen 03.04.2018. I brev av 25.05.2018  har advokat 
Pål Berg på vegne av Månestråle barnehage gitt tilbakemelding på den foreløpige rapporten. 
Barnehagens kommentarer er delvis tatt til følge og innarbeidet i denne endelige tilsynsrapporten. 
 
Bydelen har konkludert med at Månestråle barnehage for 2015 og 2016 ikke har oppfylt kravet i 
barnehageloven § 14 a om at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i 
barnehagen til gode». På denne bakgrunn krever bydelen med hjemmel i barnehageloven § 16 a 
andre ledd at barnehagen betaler tilbake kr 1 766 511 av tilskuddet for 2015 og 2016.  
 
Den nærmere redegjørelse for konklusjonene etter tilsynet og begrunnelse for vedtaket om 
tilbakebetaling følger nedenfor.   
 

2. Endelig tilsynsrapport 
 

2.1.  Dokumentasjon som er vurdert under tilsynet 
 
Barnehagens resultatregnskap for 2015 og 2016, regnskap for 2015 og 2016 avlagt etter 
regnskapsloven, barnehagens årsmeldinger for 2014-2016, barnehagens innsendte regnskapsbilag 
og kontoutskrifter, barnehagens husleieavtale og ansettelsesavtaler for eier og daglig leder.  
 

2.2.  Lovkrav til bruk av offentlig tilskudd  
 
Barnehageloven § 14 a første ledd lyder slik:  
 

§ 14 a. Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 
 

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: 
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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. 

 
Bestemmelsen fastslår at offentlig tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til 
gode. Samtidig fastslår den at barnehagen kan ha (og eier fritt kan disponere over) et «rimelig 
årsresultat». Begrensningene i eiers adgang til å disponere over tilskuddsmidler er sammenfattet i 
de tre vilkårene i bestemmelsens første ledd, bokstavene a til c:  
 

 Tilskudd og foreldrebetaling kan ikke brukes til å dekke kostnader som ikke direkte 
vedrører godkjent barnehagedrift.  
 

 Hvis tilskuddsmidler brukes til å dekke kostnader som barnehagen har pådratt seg i 
transaksjoner med eier eller nærstående, kan kostnadene ikke være høyere enn det som 
ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.  
 

 Et eventuelt overskudd fra driften vil ikke anses som «rimelig» hvis det er en følge av at 
barnehagen har vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i 
tilsvarende kommunale barnehager.  

 
 

2.3.  Bydelens vurdering av barnehagens bruk av tilskuddsmidler for 2015 og 2016 
 

2.3.1. Kostnader som ikke direkte vedrører drift av barnehagen 
 
Etter barnehageloven § 14 a første ledd bokstav a kan barnehagen bare belastes med kostnader 
som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen. Offentlig tilskudd og foreldrebetaling kan ikke 
brukes til å dekke kostnader som ikke direkte gjelder barnehagedriften.  
 
 

2.3.1.1. Cafe- og lekeparksvirksomhet 
 
Det framgår av bilag og hovedbokutskrifter at kostnader og inntekter ved drift av en café og 
lekepark i barnehagens lokaler er ført i regnskapet til barnehagen. Barnehageeier har opplyst at det 
ble drevet lekepark fram til 30.06.2015 og har på forespørsel levert et separat delregnskap for 
2015 denne virksomheten. Regnskapet viser et negativt årsresultat på 44 467,67 kroner. 
 
Fra 01.07.2015 ble det bare drevet salg i café ved åpen barnehage, men her foreligger det ikke et 
eget regnskap.  
 
I svar på foreløpig rapport har barnehagen redegjort for at regnskapet for denne delen av 
virksomheten ikke gir et riktig bilde, og at driften café- og barneparkvirksomheten har gitt et 
positivt bidrag på kr 28 183,84 som har gått inn i barnehagedriften. Dette forklares med at 
barnehagen i all hovedsak ville hatt disse kostnadene selv om man ikke hadde begynt med café og 
lekepark. Barnehagen har imidlertid bokført kostnader til varer og «party» på totalt kr 9 204 i 
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regnskapet. Disse kostnadene er knyttet til caféen og lekeparken. Salgsinntektene er også ført i 
barnehagens regnskap.    
 
Det er ikke noe forbud i barnehageloven mot å drive annen type virksomhet enn barnehage 
innenfor samme foretak, men kostnader ved annen virksomhet skal ikke føres i barnehagens 
regnskap. Formålet med bestemmelsen i barnehageloven § 14a første ledd bokstav a er å forhindre 
at offentlige tilskudd og foreldrebetaling går til å subsidiere annen virksomhet. Iht. forskrift om 
regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager § 2 første ledd skal barnehagens 
resultatregnskap vise alle inntekter og kostnader som gjelder godkjent barnehagedrift. 
Transaksjoner som ikke gjelder drift etter barnehageloven, skal i sin helhet holdes utenfor 
regnskapet.  
 
Bydelen vurderer, basert på barnehagens forklaring, at café- og lekeparkvirksomheten ikke har 
subsidiert barnehagedriften. Etter bydelens vurdering er det likevel ingen tvil om at kostnader og 
inntekter relatert til caféen og lekeparken er ført i barnehagens regnskap. Bydelens konklusjon er 
derfor at barnehagen har brutt barnehageloven § 14a første ledd bokstav a og forskrift om 
regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager § 2 første ledd.  
 
 

2.3.1.2. Deltakelse i ledernettverk 
Barnehagen har fremlagt bilag som viser at regnskapene er for 2015 og 2016 er belastet med 
kostnader knyttet til deltakelse i ledernettverket Phoenix. Dette er ifølge barnehagens eier et 
nettverk for daglige ledere og eiere. Eier Kari Tovar og daglig leder i Child Planet AS Lizbeth 
Heim er med i nettverket. Medlemskap for disse to koster 20 800 kroner per år. Det gjennomføres 
to samlinger per år. 
 
I 2015 ble det avholdt samlinger i Berlin 27.-30.04 og i Firenze 20.-24.09, mens det i 2016 var 
samlinger i Edinburgh 19-22.04 og i London 01.-04.11. Bydelen har fått oversendt program og 
referat fra de ulike samlingene. Programmet for møtene i nettverket indikerer at samlingene har et 
uformelt preg og en blanding av faglig og ikke-faglig innhold.  
 
Hensikten med nettverket er beskrevet slik i programmet for London-turen: 
 
«PHOENIX-filosofien skal vi holde på, vi drar på tur sammen med flere hensikter. Hver og en av 
oss har posisjoner som gjør at vi sitter veldig alene på hver våre tuer, og det er desto viktigere å 
ha et forum hvor løst og fast kan drøftes. Vi lærer av hverandres erfaringer på godt og vondt. 
Samlingene hjelper oss å fylle på energi på en måte som er vanskelig å få til i hverdagen.» 
 
Programmet for samlingen i Berlin 27.-30.04.2015 viser at dag 1 bl.a. ble satt av til å diskutere 
endringer i regelverket knyttet til finansiering, kartlegging og bemanning.  
 
Programmet for dag 2 så slik ut: 
 
«Kl 09 .00 Vi treffes i resepsjonen. Denne dagen er satt av til walk, sit, eat, drink and talk! 
 Vi drar til nærmeste anløpshavn for Reederei Riedel sine sight seeing båter, og vi 

tilbringer de neste 3,5 timer om bord. Der er restaurant og bar, og masse fint å se. 
Der vil vi også ha lunsj. Jeg har bestilt Bridge Tour, som går en rundtur i og 
rundt i Berlin, og under 64 broer. Vi vil være i nærheten av alle kjente steder, så 
kan vi jo oppsøke dem nærmere etterpå, for eksempel Brandenburger Tor etc. 
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 Vi tar skrivesaker med slik at vi kan fortsette faglige diskusjoner om bord i hht 
sakslista.» 

På dag 3 var temaene bl.a. læringsmiljø, rammeplanen og overkapasitet av barnehageplasser.  
 
Programmet for samlingen i Firenze 20.-24.09.2015 viser at temaene for dag 1 var ny 
finansieringsmodell og forslaget til bemanningsnorm i barnehagene.  
 
Programmet for dag 2 så slik ut: 
 
«Kl 09.00 Vi treffes i resepsjonen. Denne dagen er satt av til walk, sit, eat, drink and talk! 
 Vi sjekker på hotellet om mulige sightseeing måter, for eksempel hop on hop off 

buss el l. Det er mye å se i Firenze, og selv har jeg god erfaring med slike busser.  
 Noen vil kanskje shoppe litt, og noen vil oppsøke noen proseccosteder, jeg har 

hørt at det finnes så kan vi avtale hvor vi møtes for lunsj og middag. Det er nok 
mulig å finne både mat og drikke. 

Så kan vi avslutte dagen og dra til hotellet for en night cup og skjønnhetssøvnen.» 
 
På dag 3 var temaene bl.a. nedbemanning, aktuell forskning og kvalitet vs. kvantitet.  
 
Programmet for samlingen 19.-22.04.2016  i Edinburgh var litt mindre detaljert. Programmet for 
dag 1 så slik ut: 
 
«Vi starter med å nøste erfaringer og opplevelser på godt og vondt fra forrige gang. 
Vi bruker så lang tid som vi trenger og tar lunsj litt tidlig utpå dagen. 
 
Onsdag kveld skal vi ut på sightseeing kl 19.30, og turen tar 75 min. Da må vi ha spist middag på 
forhånd?» 
 
Dag 2 ble satt av til å diskutere ny stortingsmelding om kvalitet i barnehagen.  
 
Samlingen i London var 01.-04.11.2016. Temaene for dag 1 var ny rammeplan, bemanningsnorm 
og rekruttering til nettverket. Programmet for dag 2 var som følger: 
 
«Kl 09 .00 Vi treffes i resepsjonen. Denne dagen er satt av til walk, sit, eat, drink and talk! 
 Det blir nok sitting, og selv har jeg god erfaring med walk and talk. Vi tar noen 

pauser underveis, og stopper for lunsj. 
Ca kl 16.00  Noen vil kanskje shoppe litt, og noen vil oppsøke noen interessante steder, jeg har 

hørt at det finnes så kan vi avtale hvor vi møtes for middag. Det er nok mulig å 
finne både mat og drikke. 

 Så kan vi avslutte dagen og dra til hotellet.» 
Temaene for dag 3 var bl.a. nedbemanning og overkapasitet av barnehageplasser.  
 
Barnehagens advokat har i svaret på den foreløpige rapporten vist til at nettverkssamlingene hadde 
et faglig innhold, også de dagene hvor samtalene foregikk i uformelle omgivelser. Det er lagt ved 
en redegjørelse fra lederen av nettverket, som bl.a. viser til at «Management by walking around» 
og «Walk and Talk» er anerkjente metoder som bl.a. brukes i lederutdanningen ved BI. Videre 
vises det bl.a. til at deltakerne på Berlin-turen ble bedt om å ta med skrivesaker slik at de kunne 
fortsette de faglige diskusjonene om bord på sightseeing-båten de skulle ta.  
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Bydelen har beregnet at regnskapene for 2015 og 2016 er belastet med om lag 150 000 kroner i 
kostnader for deltakelse i ledernettverket. Bydelen er kritisk til pengebruken og stiller seg tvilende 
til om nytten ved deltakelsen i nettverket kan forsvare de høye kostnadene. Bydelens vurdering er 
likevel at deler av samlingene synes å ha et faglig innhold som kan knyttes til den godkjente 
barnehagedriften. Temaene vurderes også som relevante for eier og daglig leder av Child Planet. 
Enkelte dager på samlingene er imidlertid i sin helhet satt av til «walk and talk» kombinert med 
sightseeing og shopping. Det er vanskelig å se at man skal kunne ha effektive faglige diskusjoner 
på turer med «hop on/hop off»-busser og sightseeing-båter. Tilsynsmyndigheten vurderer at 
barnehagen ikke har sannsynliggjort at disse dagene hadde et faglig innhold. Kostnadene anses 
derfor ikke å være knyttet til godkjent barnehagedrift.  
 
Bydelen vil også peke på at det ikke er noen sammenheng mellom reisemålene og temaene for 
samlingene. Nettverksmøtene kunne like gjerne vært avholdt i møtelokaler i Oslo, noe som ville 
gitt det samme faglige utbyttet. Bydelen vurderer derfor at kostnadene ved flyreisene ikke er 
relatert til den godkjente barnehagedriften.  
 
Oversikten under viser hvilke kostnader som anses å ikke gjelde godkjent barnehagedrift. Enkelte 
beløp i Euro er regnet om til kroner ut fra samme kurs som er brukt i barnehagens regnskap. Etter 
det bydelen forstår dekker betalingen til kursansvarlig kostnader ved hotellopphold og mat og 
drikke ved de ulike samlingene, med unntak av samlingen i Berlin hvor det foreligger en egen 
kvittering for hotelloppholdet. Bydelen anslår at 1/3 av kurskostnadene ikke er relatert til godkjent 
drift av barnehagen ut fra vurderingen av at én dag på hver samling er satt av til uformell prat og 
ikke-faglige aktiviteter. I tillegg er regnskapene belastet med kostnader for aromamassasje og 
spabehandlinger. Bydelen anser at slike kostnader ikke gjelder godkjent drift av barnehagen.  
 
Samlet sett vurderer bydelen at regnskapene for 2015 og 2016 er belastet med 55 074 kroner i 
kostnader som ikke er relatert til den godkjente driften av barnehagen. Dette er et brudd på kravet 
om at barnehagen kun kan belastes kostnader som direkte vedrører godkjent drift, jf. 
barnehageloven § 14a første ledd bokstav a.  
 
Bilagsdato Utgift Beløp i kroner 
03.05.2015 Hotell Berlin, 1 natt 520 
03.05.2015 Aromamassasje Berlin 2 234 
01.07.2015 1/3 av kursomkostninger Berlin, B. Børke 3 986 
01.07.2015 1/3 av kursomkostninger Berlin, B. Børke 3 986 
22.09.2015 Behandling spa Firenze 1 316 
12.08.2015 1/3 av kursomkostninger Firenze, B. Børke 2 911 
12.08.2015 1/3 av kursomkostninger Firenze, B. Børke 2 911 
15.10.2015 1/3 av etterfakturering Firenze, B. Børke 1 446 
15.10.2015 1/3 av etterfakturering Firenze, B. Børke 1 446 
03.09.2016 1/3 av kursomkostninger London, B. Børke 3 087 
03.09.2016 1/3 av kursomkostninger London, B. Børke 3 087 
12.12.2016 1/3 av kurskostnader London, B. Børke 2 838 
12.12.2016 1/3 av kurskostnader London, B. Børke 2 838 
13.06.2016 1/3 av kurskostnader Edinburgh, B. Børke 3 413 
05.09.2015 Fly til Firenze 9 840 
18.01.2015 Fly til Berlin 2 064 
18.01.2015 Fly til Berlin 2 064 
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18.01.2015 Fly til Berlin 1 549 
18.01.2015 Fly til Berlin 898 
03.09.2016 Fly til London 709 
03.09.2016 Fly til London 1 932 
  Totalt 55 074 
 
 

2.3.2. Transaksjoner med nærstående på vilkår som ikke ville vært fastsatt mellom 
uavhengige parter  

 
Etter barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b kan barnehagen ikke belastes med kostnader 
som følge av transaksjoner med eier eller nærstående som ikke er på «armlengdes-vilkår».  

 
 

2.3.2.1. Lønn til eier  
 
Regelverk 
Av lovforarbeidene (Prop. 98 L (2011-2012), pkt. 6.2.3) framgår det følgende om lønn betalt til 
eier og eiers nærstående: 

 
Det må gjøres vurdering ut fra § 14 a første ledd, bokstav b også i forbindelse med 
lønnsfastsettelse/styregodtgjørelse til eier av barnehagen eller eiers nærstående. 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.  
 

I høringsnotatet om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager, 
pkt. 6.2.5) står det følgende om dokumentasjonskravet: 

 
Videre dekker dokumentasjonskravet en plikt til å kunne dokumentere at kostnader til lønn, styrehonorar eller 
annen arbeidsgodtgjørelse til eier eller nærstående står i rimelig forhold til arbeidsinnsatsen som er ytt. 
 

Videre (Prop. 98 L (2011-2012), pkt. 6.2.3) i forarbeidene framgår det at  
 
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. 

 
Eiers lønn 
Eier hadde ifølge noteopplysninger i barnehagens offisielle årsregnskaper lønn på 1 595 448 
kroner i 2015 og 1 635 989 kroner i 2016. I henhold til arbeidsavtalen utgjør brutto årslønn      1 
200 000 kroner. I tillegg kommer iht. arbeidsavtalen naturalytelser som hjemmerenhold, 
hjemmekontor, treningstimer og behandlinger hos massasje og hudpleier. Bydelen legger til grunn 
at fordelen ved naturalytelsene er innberettet som lønn og dermed inngår i totalsummen som er 
oppgitt i regnskapene.  
 
Eiers arbeidsoppgaver og arbeidsinnsats i barnehagen 
Eier arbeider som økonomisk leder, er stedfortreder for daglig leder i Child Planet AS og har 
ansvar for konseptutvikling. Ifølge arbeidsavtalen har hun en 60 % - stilling, mens det i 
barnehagens årsmeldinger for 2015 og 2016 ikke er ført opp noe i feltet for eiers arbeidsinnsats. 
Eier har heller ikke ført timelister. Bydelen legger likevel til grunn at eier har utført ett årsverk i 
barnehagen, bl.a. ut fra informasjon om at eier i perioder har vært stedfortreder for en sykmeldt 
daglig leder. Bydelen vil også vise til at Child Planet i 2015 og 2016 drev barnehage og lekeland 
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på Fornebu gjennom selskapet Child Planet Atlantis AS. Selskapet ble solgt til Norlandia i 2017. 
Som følge av engasjementet i Child Planet Atlantis, er det etter bydelens vurdering lite sannsynlig 
at eier har utført mer enn ett årsverk i Månestråle barnehage.  
 
I svaret på den foreløpige rapporten har barnehagens advokat vist til at eier har jobbet til alle 
døgnets tider, noe som er dokumentert gjennom en oversikt over e-poster sendt utenom ordinær 
arbeidstid. Bydelen vil i den forbindelse vise til at det ikke foreligger noen dokumentasjon på eiers 
samlede arbeidsinnsats i Månestråle barnehage. I tillegg til at eier har utført lederoppgaver har 
barnehagen både en styrer i 100 %-stilling og en daglig leder i 100 %-stilling.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i tilsynet med Torshovhagen barnehage i Bydel Sagene 
funnet 11 private barnehager i Oslo med 100-151 barn, der ingen lønnet en daglig leder i tillegg til 
styrer. To av de 11 barnehagene har en styrerressurs på 1,4 årsverk. Basert på en sammenligning 
med andre private barnehager av tilsvarende størrelse, kom Fylkesmannen fram til at en uavhengig 
part ikke ville lønnet en ekstraressurs som styrer/daglig leder mer enn en 40 %-stilling. 
Vurderingen ble opprettholdt av Utdanningsdirektoratet under klagebehandlingen.  
 
Månestråle barnehage var i 2016 den største private barnehagen i Oslo, med 153 barn. 
Holmenveien barnehage er en kommunal barnehage som driftes av Espira, og den har 186 barn og 
2 styrerårsverk. Holmenveien barnehage mottar riktignok også støtte fra administrasjonen i 
konsernet, noe en enkeltstående barnehage som Månestråle ikke gjør.  
 
Sammenligningen levner ingen tvil om at Månestråle barnehage har klart større lederressurser enn 
andre private barnehager i Oslo med tilsvarende størrelse. For en barnehage av denne størrelsen 
kan ikke behovet for lederressurser utgjøre mer enn maksimalt 2-2,5 årsverk. Barnehagens 
advokat er inne på noe av det samme når han i svaret på den foreløpige rapporten skriver at Child 
Planet har en meget urasjonell drift på flere områder. 
 
I den foreløpige rapporten ble det ikke gjort en vurdering av behovet for lederressurser i 
Månestråle barnehage. Dette skyldes at rapporten ble utarbeidet før det forelå en endelig avklaring 
i Torshovhagen-saken, hvor det ble slått fast at kommunen kan trekke inn slike momenter i 
vurderingen av om barnehagen oppfyller barnehageloven § 14a første ledd bokstav b. 
 
Etter en totalvurdering velger bydelen å opprettholde vurderingen som ble gjort i den foreløpige 
rapporten, dvs. at det ikke legges vekt på at barnehagen har mer lederressurser enn den har behov 
for. Bydelen har i den forbindelse sett hen til at det varslede tilbakebetalingskravet er betydelig.  
 
Vurderingen av lønnsnivået til eier 
Arbeidsoppgavene til eier sammenfaller i stor grad med oppgaver som utføres av en styrer. 
Utgangspunktet for vurderingen av eiers lønn bør derfor være lønnsnivået til styrere. Bydelen har 
sett hen til lønnsnivået for styrere i både kommunale og private barnehager. 
Utdanningsdirektoratet har lagt til grunn samme tilnærming i behandlingen av klagen i 
Torshovhagen-saken1. I de kommunale barnehagene i Oslo var gjennomsnittslønnen for styrere 
om lag kr 580 000 i 2015 og kr 595 000 i 2016. Styrerne med høyest lønn i kommunale 
barnehager hadde i 2016 en årslønn på mellom kr 615 000 og kr 650 000. Ifølge tariffavtalen 
mellom PBL og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta for 2016-2018 var minstelønnen for 
en styrer med ansvar for 27 årsverk eller mer kr 574 400. I en rapport fra Agenda Kaupang av 

 
1 Utdanningsdirektoratets vedtak i klagesak – Torshovhagen AS 
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29.08.2017 vises det til at tall fra PBL tilsier at gjennomsnittslønnen for styrere i private 
barnehager er kr 580 840.  
 
Barnehagens advokat peker på i de innsendte bemerkningene at eier har tatt en stor personlig 
risiko, noe som er hensyntatt i lønnsfastsettelsen. Bydelen kan ikke se at det er noen holdepunkter 
i regelverket for at slike forhold berettiger et lønnsuttak som er nesten dobbelt så høyt som det 
ville vært fastsatt mellom uavhengige parter. Lønnen skal være godtgjørelse for eiers 
arbeidsinnsats i barnehagen. Gitt at barnehagen oppfyller vilkårene i barnehageloven § 14a første 
ledd, står imidlertid eier fritt til å disponere et ev. overskudd i selskapet som godtgjørelse for 
kapitalinnsatsen.   
 
Bydelen vurderer likevel at det i noen grad er rimelig å ta høyde for at en eier har utvidede 
funksjoner og tar en personlig risiko som en styrer i en kommunal barnehage ikke tar.  
Arbeidsgodtgjørelsen til eier bør derfor kunne ligge en del over lønnsnivået for kommunale 
styrere og styrer i private barnehager uten eieransvar. I vurderingen legger bydelen også vekt på at 
Månestråle barnehage er en relativt stor barnehage, med 46 årsverk og 153 barn. Bydelen legger til 
grunn at en årslønn på kr 750 000 kroner i 2015 tilsvarer det som ville vært inngått mellom 
uavhengige parter, når det tas hensyn til at eier bør ha et tillegg for å utføre lederoppgaver i egen 
barnehage. Det tilsvarer om lag kr 770 000 i 2016, gitt en lønnsvekst på 3 %.  Samlet for 2015 og 
2016 vurderer bydelen at en lønnsgodtgjørelse på maksimalt                kr 1 520 000 kroner 
tilsvarer det som ville vært inngått mellom uavhengige parter. Det inkluderer verdien av 
eventuelle naturalytelser.  
 
Eiers samlede lønnsgodtgjørelse i 2015 og 2016 utgjør 3 231 437 kroner. Bydelen mener derfor at 
det er bokført 1 711 437 kroner i lønnskostnader til eier utover det som ville vært inngått mellom 
uavhengige parter, også når det tas hensyn til den personlige risikoen som eier tar. Dette er et 
brudd med barnehageloven § 14a første ledd bokstav b.  
 

2. Vedtak om pålegg om retting 
Det følger av barnehageloven § 16 andre ledd at kommunen kan gi pålegg om retting av 
uforsvarlige eller ulovlige forhold i barnehagen. Under punkt 2.3.1.1. har bydelen konkludert med 
at barnehagen har ført kostnader og inntekter relatert til café- og lekeparkvirksomhet i 
barnehagens regnskap, noe som er strid med barnehageloven § 14a første ledd bokstav a og 
forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale barnehager § 2. 
 
Bydelen vedtar på denne bakgrunn følgende pålegg om retting, jf. barnehageloven § 16 andre 
ledd: 

1. Eier av Månestråle barnehage skal sørge for at kostnader og inntekter relatert til annen 
virksomhet enn drift av barnehagen ikke føres i barnehagens regnskap, jf. barnehageloven 
§ 14a første ledd bokstav a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente ikke-kommunale 
barnehager § 2. Forholdet skal være rettet ved rapportering av resultatregnskapet for 2018.  

 
3. Vedtak om tilbakekreving av tilskudd 

 
3.1.  Lovgrunnlag  

 
Barnehageloven §§ 16 og 16 a fastslår at kommunen kan bruke økonomiske reaksjonsmidler 
overfor ikke-kommunale barnehager som bryter krav om bruk av offentlig tilskudd etter § 14 a.   
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Av § 16 a fremgår at kommunen kan holde tilbake eller redusere fremtidig tilskudd eller kreve 
tilbakebetaling av tilskudd. Av lovforarbeidene (Prop.98 L (2011-2012), spesialmerknadene til § 
16 a, fremgår:  
 

Det er 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. 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. 

 
Bestemmelsen i § 16 a tredje ledd fastslår at reaksjonen / sanksjonen «skal stå i forhold til 
regelbruddets art og økonomiske betydning». Av lovforarbeidene (spesialmerknadene til 
bestemmelsen) fremgår:  
 

Omfanget av offentlig tilskudd og foreldrebetaling som er misbrukt er et vesentlig kriterium ved utmåling av 
reaksjonen. I tillegg til det økonomiske omfanget kan det legges vekt på hvor alvorlig regelbruddet er. (…) 
Vedtak om bruk av økonomiske reaksjonsmidler skal inneholde en beregning av hvilken økonomisk verdi 
som knyttes til regelbruddet, eventuelle terminer for tilbakebetaling og andre økonomiske størrelser. (…)  

 
   

3.2.  Økonomisk verdi av regelbruddene 
 
I tråd med lovforarbeidene skal vedtak om bruk av økonomiske reaksjonsmidler inneholde en 
beregning av hvilken økonomisk verdi som knyttes til regelbruddet.  
 
Tabellen under viser hvilke verdier bydelen knytter til regelverksbruddene. Samlet verdi av 
regelverksbruddene er beregnet til kr 1 766 511.  
 
 Beløp 
Flyreiser og ikke-faglige aktiviteter på 
nettverkssamlinger 

55 074 

Lønn til eier utover det som er markedsmessig 1 711 437 
Totalt 1 766 511 
 
 

3.3.  Bydelens vurdering av økonomisk reaksjon på regelbruddene 
 
Bydelen har foretatt en samlet vurdering av barnehagens regelbrudd med tanke på bruk av 
økonomiske reaksjoner i medhold av barnehageloven § 16 tredje ledd og § 16 a. I vurderingen har 
bydelen lagt vekt på at regelbruddene representerer en betydelig økonomisk verdi, dvs. at et 
betydelig beløp i offentlige tilskuddsmidler er brukt i strid med barnehagelovens krav. Bydelen 
har videre vektlagt at barnehagen har brutt to av de tre kravene i barnehageloven § 14 a første 
ledd. Dels er offentlige tilskuddsmidler brukt til å dekke kostnader for aktiviteter som ikke er 
relatert til barnehagedriften, og dels er midler brukt til å betale lønn og godtgjørelse til eier utover 
det som ville vært avtalt mellom uavhengige parter.  Endelig har bydelen vektlagt at bruken av 
tilskuddsmidler, foruten å være formelt i strid med lovens krav, er brukt på en måte som også reelt 
har hatt til følge at midlene ikke har kommet barna i barnehagen til gode.  
 
Bydelen anser samlet sett regelbruddene som alvorlige og vil ilegge barnehagen en økonomisk 
reaksjon.  
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Bydelen har vurdert hvilket reaksjonsmiddel som er hensiktsmessig å anvende i denne saken. 
Bydelen har kommet til at et krav om tilbakebetaling av tilskudd er mer hensiktsmessig enn en 
reduksjon av fremtidige tilskuddsterminer. Bydelens vurdering er at en passende reaksjon på 
regelbruddene er at barnehagen betaler tilbake kr 1 766 511 av tilskuddet for 2015 og 2016.  
 
Barnehagens regnskap for 2015 viser et negativt årsresultat på 1,6 mill. kroner, mens det i 2016 
var et overskudd på 1,7 mill. kroner. Årsresultatene må ses i sammenheng med eiers høye 
lønnsuttak. Child Planet AS hadde ved utgangen av 2016 en bokført egenkapital på kr 203 442. 
Ved å fordele tilbakebetalingskravet over to år vil beløpet som kreves tilbakebetalt, samsvare med 
barnehagens overforbruk det enkelte år. Kvaliteten på barnehagetilbudet bør derfor kunne 
opprettholdes.  
 

3.4.  Oppsummering, klageadgang, mv.  
 
Månestråle barnehage skal betale tilbake kr 1 766 511 av offentlig tilskudd for 2015 og 2016, jf. 
barnehageloven § 16 a andre ledd. Tilbakebetaling skal skje i fire terminer over to år.   
 
Bydelen pålegger også eier å sørge for at kostnader og inntekter relatert til annen virksomhet enn 
drift av barnehagen, ikke føres i barnehagens regnskap, jf. barnehageloven § 16 andre ledd.  
 
Vedtakene kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen tre uker fra mottagelsen av dette 
brev, jf. barnehageloven § 16 fjerde ledd. Klagen stiles til bydelen. 
 
En part har med noen få unntak rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. 
 
En part kan be om utsatt iverksetting av vedtaket dersom vedtaket kan tenkes gjennomført til 
skade for parten før klagesaken er avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd, jf. § 42 første 
ledd. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Odd Rune Andersen Anne Stine J. Hovland 
Bydelsdirektør  Spesialkonsulent Nærmiljø 
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