
 

Lokale retningslinjer for offentlig tilskudd til private barnehager fra 

1.1.2020 
 

Tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager skjer i henhold til regler gitt i barnehageloven § 

14, og forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til private barnehager. 

Beregningen følger veilederen fra KS/PBL og følgende lokale retningslinjer: 

1. Rapportering 
a) Eier av privat barnehage skal sørge for at antall barn, barnas alder og ukentlige 

oppholdstid er oppdatert i felles fagsystem (IST- barnehage) innen den 15. i hver 

måned.  

b) Det gis ett tilskudd per godkjent og besatt plass. Barn som bytter barnehage 

registreres kun i den barnehagen der barnet fysisk oppholder seg og betaler for 

plassen den 15. i hver måned, selv om foreldrene betaler for plass i flere barnehager i 

oppsigelsestiden.  

 

3. Tilskudd og utbetaling 
a) Offentlig tilskudd består av ordinært driftstilskudd, kapitaltilskudd, pedagogtilskudd, 

tilskudd til redusert foreldrebetaling, og tilrettelegging for barn som trenger 

spesialpedaogisk hjelp og barn med nedsatt funksjonsevne. Offentlig 

tilretteleggingstilskudd tildeles også barnehager som har ansatte som tar 

videreutdanning. Kommunen gir barnehageeier skriftlig melding til barnehagens 

leder om hvilket tilskudd den enkelte utbetalingen gjelder.  

b) Tilskudd til ordinær drift, kapitaltilskudd, pedagogtilskudd, tilskudd til redusert 

foreldrebetaling, og tilrettelegging for barn som trenger spesialpedaogisk hjelp, samt 

barn med nedsatt funksjonsevne utbetales innen følgende datoer: Første arbeidsdag 

etter nyttår, 1. april, 1. juli og 1. oktober. 

c) Statlige tilretteleggingsmidler for ansatte som tar etter- og videreutdanning utbetales 

to ganger per år; 1. januar og første juli.  

d) Andre øremerkede offentlige tilskudd utbetales snarest mulig etter at kommunen har 

mottatt pengene. 

2. Utmåling og vedtak om tilskudd 
a) Vedtak om satser for tilskudd til private barnehager skal foreligge innen 31. oktober i 

året før tilskuddsåret. 

b) Kommunen registrerer opplysninger om antall barn, barnas alder og ukentlige 

oppholdstid direkte fra felles fagsystem den 15. hver måned.  

c) Det utbetales ikke tilskudd til barnehager som tar inn barn som ikke tilhører den 

aldersgruppen barnehagen er godkjent for.  



d) Det offentlige tilskuddet baseres på antall registrerte barn på telletidspunkt de tre 

foregående måneder  

− Første kvartal: 15.10, 15.11 og 15.12 foregående kalenderår.  

− Andre kvartal: 15.1, 15.2, 15.3 

− For tredje kvartal: 15.4, 15.5, 15.6 

− For fjerde kvartal: 15.7, 15.8, 15.9  

4. Nedleggelse 
a) Barnehageeier skal umiddelbart melde fra til kommunen dersom barnehagen legges 

ned. Melding om nedleggelse til kommunen skal skje skriftlig.  

b) For barnehager som legges ned gis det driftstilskudd ut den siste driftsmåneden.  

c) Ved nedleggelser i løpet av året kan barnehageeier ha fått utbetalt mer driftstilskudd 

enn vedkommende har rett til. Barnehagen skal uoppfordret tilbakebetale for mye 

utbetalt driftstilskudd. 

5. Årshjul og informasjon 
Kommunen utarbeider årshjul og rutinebeskrivelser som beskriver frister og rutiner i 

henhold til retningslinjene. Årshjulet er oppdatert ved inngangen til nytt kalenderår. 

6. Iverksettelse, evaluering og endring av retningslinjene  
Retningslinjene gjelder fra 1.1. 2020. Retningslinjene kan bli endret i løpet av året. Det vil bli 

gitt én måneds varsel før endringen inntreffer. 

 


