
 

 

 

 

Satser for brukerbetaling i de kommunale 

barnehagene - fra 1.januar 2022 
 

 

  Pris 2021  Pris 2022 

 

Endring i % 

100% plass  3.230,-  3.315,- 2,6%  

80% plass 2.778,-  2.851,- 2,6%  

60% plass  2.261,-  2.321,- 2,6%  

Kjøp av enkeltdag  287,-  294,- 2,5%  

Kostpenger 100% plass  307,-  315,- 2,5%  

Kostpenger 80% plass 245,-  251,- 2,5%  

Kostpenger 60% plass  185,-  190,- 2,5%  

   

I forslag til statsbudsjettet for 2022 er maksprisen i barnehagen foreslått økt til 3.315 kr pr måned 
for heltidstilbud, en økning på 2,5%. Dersom sluttbehandlingen i statsbudsjettet medfører 
endringer i ovenstående makspris, vil Lyngdal kommune til enhver tid legge vedtatt nasjonal 
makspris til grunn for brukerbetaling i de kommunale barnehagene. 4 dagers plass er 86% av 
maksprisen og 3 dagers plass er 70% av maksprisen. Det skal betales for opphold i 11 måneder i 
året.   
 
Betaling for kost kommer i tillegg til brukerbetalingen. Satsene for kost er basert på dagens satser, 
med en økning på 2,5% (kommunal deflator 2022).  
  
«Tilbud om søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid blir videreført i tråd 
med forskrift om foreldrebetaling»  
 
Etter vedtatt statsbudsjett 21.12.21 vil følgende endringer i brukerbetalingen være gjeldende fra 
01.08.22: 

 Pris fra 01.08.22 

100% plass 3.050,- 

80% plass 2.623,- 

60% plass 2.135,- 



Kjøp av enkeltdag 294,- 

Kostpenger 100% plass 315,- 

Kostpenger 80% plass 251,- 

Kostpenger 60% plass 190,- 

 
  
 
Kommunal tilskuddssats til private barnehager for 2022  

 

Driftstilskudd:  2021  2022 Endring i %   Nasjonal sats 2022 

Enkeltstående private 
barnehager, 0 år - 2 år  

220.588,-  242.118,- 8,9  245.500,-  

Enkeltstående private 
barnehager, 3 år - 6 år  

105.342,-  117.128,- 10,0  119.200,-  

Andre 
private barnehager, 0 år - 2 år  

216.101  236.589,- 8,7  240.500,-  

Andre private 
barnehager, 3 år - 6 år  

102.846  114.057,- 9,8  116.400,-  

 
Det skilles mellom enkeltstående barnehager og barnehager som tilhører en kjedevirksomhet. 
Forskjellen er pensjonspåslag på 11 og 13 prosent.   
 

Kapitaltilskudd følger nasjonale satser:  

Godkjenningsår  Kroner per heltidsplass  

2013 eller før  9.400,-  

2014 – 2016  17.100,-  

2017 – 2019  18.900,-  

2020 - 2022  20.900,-  

  
Åpen barnehage følger nasjonal sats på kr. 32.400 pr plass grunnet at Lyngdal kommune ikke har 
dette tilbudet selv.  
 
Det tas forbehold om Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2022 der det kan fattes vedtak 
som påvirker satsene for pensjonspåslag eller andre faktorer som har innvirkning på 
tilskuddssatsene.  
 
Etter vedtatt statsbudsjett 21.12.21 vil følgende tilskuddssatser være gjeldende fra 01.01.22: 
 

Driftstilskudd:  2021  2022 Endring i %   Nasjonal sats 2022 

Enkeltstående private 
barnehager, 0 år - 2 år  

220.588,-  240.811,- 8,4  244.300,-  

Enkeltstående private 
barnehager, 3 år - 6 år  

105.342,-  116.991,- 10,0  119.100,-  



Andre 
private barnehager, 0 år - 2 år  

216.101  235.285,- 8,2  239.300,-  

Andre private 
barnehager, 3 år - 6 år  

102.846  113.921,- 9,7  116.300,-  

 

Det skilles mellom enkeltstående barnehager og barnehager som tilhører en kjedevirksomhet. 
Forskjellen er pensjonspåslag på 10 og 12 prosent.   
 
Nasjonal sats for kapitaltilskudd og Åpen barnehage er ikke berørt av vedtatt statsbudsjett. 
 


