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1. HJEMMELSHENVISNING OG INNLEDNING 
Tildeling av tilskudd og refusjoner til private barnehager i Nes skal skje i tråd med gjeldende 
barnehagelov, forskrifter og lokale retningslinjer. 

 
Forvaltning av tilskuddsordninger og refusjoner til private barnehager er hjemlet i barnehageloven 
§ 14 «Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager», Forskrift om tilskudd til 
private barnehager og Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

 
I tillegg til sentrale føringer gjennom lov og forskrift, har kommunen gjennom forskrift fått 
myndighet til å fastsette forhold og rutiner som har betydning for tilskuddet til private barnehager 
og barnehagenes refusjonsmuligheter. Slike føringer nedfelles i Lokale retningslinjer. 

 
 

2. FORMÅL 
Formålet med retningslinjene er å presisere kommunens praktisering av forskriften for med dette 
å sikre likebehandling, forebygge misforståelser og bidra til forutsigbarhet for alle parter. 
 

 

3. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR 
Retningslinjene gjelder for alle godkjente private barnehager pr. 31.12.2010 samt de barnehager 
som er godkjent etter 01.01.2011 hvor kommunen har vedtatt å yte tilskudd. Tilsvarende gjelder 
for nye barnehageplasser i allerede eksisterende barnehager som krever ny godkjenning jf. lov 
om barnehager §§ 6 og 10. 
 
 

4. VEDTAK OG UTBETALINGER 
Vedtak om sats fattes senest 31.oktober i året før tilskuddsåret. Det vil fremkomme av vedtaket at 
den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator og 
maksimalpris. 
  
Utbetaling av tilskudd skjer forskuddsvis for 1.kvartal, med utgangspunkt i utbetalingene året før, 
deretter per kvartal. Dersom det skulle oppstå forsinkelser i forbindelse med utbetaling, vil det bli 
utbetalt et a-konto beløp.  
 

 

5. TELLETIDSPUNKT 
Forskriftens § 12 legger opp til at utmåling av tilskudd baseres på antall plasser i barnehagene 
rapportert per 15. desember året før tilskuddsåret. Videre kan kommunene gjennom lokale 
retningslinjer (lokal forskrift) legge opp til flere telletidspunkt.  
 
Barnehageeier skal sørge for at opplysningene om antall barn, barnas alder og oppholdstid er 
korrekte og i overensstemmelse med barnehagens godkjenning. Opplysningene skal være i 
samsvar med fagsystem barnehage. Med i rapporteringen skal kun barn som går i barnehagen 
på rapporteringstidspunktet. Med det menes når foresatte har undertegnet kontrakt om plass, 
betaler for plassen og startdato er senest på rapporteringsdato. 
 
Det skal for 2020 gjennomføres tellinger 15. desember, 1. april og 1. september.  
3-åringene utløser småbarnstilskudd til og med 31. august og storbarnstilskudd fra og med  
1. september. 
 
Kommunen, som barnehagemyndighet, kontrollerer at opplysninger gitt av eier er i 
overensstemmelse med de faktiske forhold og med barnehagens godkjenning. Nes kommune 
forbeholder seg retten til å korrigere det kommunale tilskuddet dersom det avdekkes manglende 
samsvar mellom innrapporterte opplysninger og registrerte opplysninger i fagsystem barnehage.  
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Ved telletidspunkt skal barnehagene også rapportere på antall ansatte/bemanningen og antall 
pedagoger med godkjent utdanning. 
 
Kommunen forventer at barnehagene tar inn det antallet barn de har fått tilskudd for og at det 
tilbys barnehageplasser ved ledighet, fortløpende gjennom året. 

 
Kommunen gjør oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn ut over barnehagens 

godkjenning. Barnehagene er forpliktet til å følge lovverket. Dersom en barnehage har for lav 
pedagogisk bemanning, vil kommunen opprette tilsynssak og gi pålegg om retting. Dersom 
pålegget ikke følges, kan ytterste konsekvens være pålegg om stenging. 
Det gjøres også oppmerksom på at kommunen ikke har plikt til å yte tilskudd for barn som ikke 
omfattes av opptakskretsen som er fastsatt i den ikke-kommunale barnehagens vedtekter jf. 
barnehageloven § 14.  
 

 

6. TILBAKEBETALING AV TILSKUDD 
Kommunen kan fatte vedtak om tilbakebetaling av tilskudd fra barnehager som grunnet feil fra 
barnehagens side mottar høyere tilskudd enn den har krav på.  
 

 

7. RAPPORTERINGER 
Barnehageeier/styrer er ansvarlig for at fagsystem barnehage er oppdatert den 1. i hver måned 
med barnetall, barnas alder, adresse, begynnerdato, eventuelt sluttdato og eventuelle endringer i 
oppholdstid. Registreringene brukes i forbindelse med kontantstøtteregistrering og 
moderasjonsordninger, herunder bl.a. refusjonsordninger knyttet til barn fra andre kommuner, 
samtidig vil det kunne brukes som grunnlag for tilsyn. 

Plikt til rapportering om store aktivitetsendringer 
I henhold til Forskrift om tilskudd til private barnehager skal barnehagen melde fra til kommunen 
om store aktivitetsendringer, som opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller større gruppe.  
Kommunen skal da beregne tilskuddet til den private barnehagen på nytt. Dette innebærer at 
kommunen må fatte nytt vedtak. Et vedtak vil gjelde fra vedtakstidspunktet og framover i tid, og 
gis ikke tilbakevirkende kraft. Dette gjelder både når tilskuddet økes og når det reduseres som 
følge av store aktivitetsendringer. Her legges altså forvaltningslovens bestemmelser til grunn. 
Kommunens saksbehandlingstid vil ikke komme til barnehagenes disfavør. Det gis for øvrig aldri 
tilskudd for flere barn enn det barnehagen er godkjent for, og kommunen kan kreve 
tilbakebetaling av tilskudd dersom den private barnehagen, grunnet feil fra barnehagens side, 
mottar høyere tilskudd enn den har krav på 

Plikt til rapportering om nedleggelse av barnehage 
Barnehager som besluttes nedlagt, skal umiddelbart melde fra om dette til Nes kommune. 
Barnehager som har fått utbetalt forskudd på det kommunale tilskuddet for et lengre tidsrom enn 
barnehagen har vært i drift, plikter å betale tilbake det overskytende. 

Plikt til rapportering av barn folkeregistrert i annen kommune 
Det vises til forskriftens § 15 «Refusjon for barn fra andre kommuner».  
Den private barnehagen mottar tilskudd på samme måte for alle barna i barnehagen. Det 
forutsettes at aktuelle barnehager har vedtektsfestet i sin opptakskrets/ opptakskriterier at barn 
bosatt i andre kommuner skal kunne tilbys plass i den aktuelle barnehage. 

 
I følge merknadene gjelder ikke denne bestemmelsen for kommunale barnehager. 
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8. ANDRE ØKONOMISKE FORHOLD 

Søskenmoderasjon 
Nes kommune yter søskenmoderasjon i foreldrebetalingen i tråd med forskrift om foreldrebetaling 
i barnehage § 3 første ledd. Moderasjonen trekkes av i faktura til foresatte. Dette utføres av den 
enkelte private barnehage. 
Barnehagene søker halvårlig refusjon, på eget skjema, senest innen 1. juni og 1. desember. 
Refusjonskrav eldre enn tre måneder utover inneværende refusjonsperiode vil ikke bli utbetalt. 

Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid basert på inntekt 
Etter søknad fattes det vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen i tråd med forskrift om 
foreldrebetaling i barnehage § 3 tredje ledd. Vedtak fattes av kommunen med kopi til 
barnehagen. Barnehagene søker halvårlig refusjon, på eget skjema, senest innen 1. juni og  
1. desember. Refusjonskrav eldre enn tre måneder utover inneværende refusjonsperiode vil ikke 
bli utbetalt. 

Ekstra tilskudd til barnehager med barn med nedsatt funksjonsevne 
I følge barnehageloven § 13 første ledd skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved 
opptak i barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne kan trenge særskilt tilrettelegging av 
fysiske og personalmessige forhold i barnehagen. Kommunen kan tildele ekstra tilskudd. Det 
vises til barnehagelovens § 19 g og lokal veileder. Barnehagene søker halvårlig refusjon, på eget 
skjema, senest innen 1. juni og 1. desember. Refusjonskrav eldre enn tre måneder utover 
inneværende refusjonsperiode vil ikke bli utbetalt. 
 

 

9. REVIDERING AV FORSKRIFT LOKALE RETNINGSLINJER 
Bestemmelser om telletidspunkt og rapporteringer vedtas av kommunestyret. 
Lokale retningslinjer blir gjeldende fra og med 1.januar 2020.  
 
 

10. IKRAFTTREDELSE 
Lokale retningslinjer for private barnehager i Nes kommune vedtatt av kommunestyret 3.9.2019. 
Retningslinjene gjelder fra 1.1.2020. 

 


