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Formål og virkeområde  

Retningslinjene under ligger til grunn for kommunens tildeling av tilskudd til 

private barnehager og er hjemlet i forskrift av 9. oktober 2015. 
 

1. Rapportering  

Eier/styrer i privat barnehage skal rapportere alle barn som starter, slutter eller endrer oppholdstid i 

fagsystemet for barnehage. Det er eiers/styrers ansvar å påse at barnehagen står oppført med riktig 

antall barn og oppholdstider. 

2. Personalet  

Ordinære private barnehager må følge gjeldende pedagognorm fra 01.08.18 og bemanningsnorm fra 

01.08.19 på lik linje som kommunale barnehager. 

Familiebarnehagen må følge Forskrift for familiebarnehager, § 6 Bemanningsnorm. 

3. Telletidspunkt 

Kommunen teller antall barn i ordinære private barnehager som skal ligge til grunn for tilskudd slik: 

▪ 15. desember legges til grunn for generelt tilskudd. 

▪ Telling 1. januar for å få med de som har startet ved årsskiftet. 

▪ Telling 1. september med virkning fram i tid. 

Ved hver telling vil det bli gitt tilskudd til det antall barn som er registret ved telletidspunktet. 

 

Familiebarnehager:  

For familiebarnehager er det telletidspunkt den 1. i hver måned. Det gis tilskudd for det antall barn 

som er i familiebarnehagen ved hver telling. 

Tilskudd utbetales  på forskudd  5 ganger pr. år. Eventuelle økonomiske konsekvenser fra ny telling 

pr. 1 i måneden,  justeres mot neste utbetaling. 

 

4. Aktivitetsendring i ordinære private barnehager. 

For å utløse rett til tilskudd må barnet være registrert i fagsystemet OPPAD /VIGILO på 
telletidspunktet. 
Ved registrering i fagsystemet OPPAD/VIGILO etter telletidspunktet, må det søkes om mertilskudd 
ved stor endring for beregning av tilskudd fram i tid. Stor aktivitetsendring vurderes etter 
barnegruppa og barnehagens størrelse. Se forskrift om tilskudd § 12, tredje ledd. 
Det er alltid barnehagen hvor barnet er registret ved telletidspunktet som får tilskudd.  
 

5. Utbetaling av tilskudd 

Utbetaling av kommunalt tilskudd skjer fem ganger pr. år, med 2 utbetalinger før sommeren og 3 

utbetalinger etter sommeren. 

  



  

 

 

6. Ved bytte av barnehage  

Det er barnehagen hvor barnet benytter plassen ved telletidspunket som mottar tilskudd. 

7.  Korrigering av tilskudd  
Dersom informasjon oppgitt fra barnehagen er feil, vil kommunen foreta ny beregning av tilskudd. 

8. Refusjoner tapt foreldrebetaling 

Tapt inntekt ved søskenmoderasjon kreves på eget skjema to ganger pr. år – vår og høst.  

Refusjon ved redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fås ved krav til Etat oppvekst på eget 

skjema to ganger per år – vår og høst.  

Alle krav eller søknader som kommer for seint i forhold til fristene, utbetales ved neste avregning. 

9.  Refusjon for barn folkeregistrert i andre kommuner   

Eier av private barnehager plikter å rapportere antall barn som er folkeregistrert i andre kommuner 

innen 1.mai og 1.desember.   

 

10.  Andre rapporteringer 

Styrer/eier må sørge for at det i VIGILO den 1. i hver måned er registrert riktige opplysninger om 

barnetall, barnas alder, adresse, oppstartsdato, sluttdato og eventuelle endringer i oppholdstid og 

timer. Registreringene brukes i forbindelse med kommunens plikt til å opprette og føre register til 

bruk for NAV ved beregning og utbetaling av kontantstøtte, jfr. § 7 i barnehageloven. 

11. Utvidelse av barnehage, eierskifte og etablering av nye private barnehager 

• Det gis tilsagn om tilskudd i forhold til et konkret areal. Dette arealet kan være mindre enn 

det godkjente arealet for barnehagen. Grunnlaget for dette er at tilsagn om tilskudd gis ut fra 

kommunens skjønnsvurdering av behovet for barnehagedekning i området barnehagen er 

etablert.  

 

• Søknader om etablering av nye barnehageplasser vil først vurderes i områder med 

underdekning. Etablering i områder med overdekning vil søknader om tilskudd til nye 

barnehageplasser i utgangspunktet ikke prioriteres. 

 

• Det er et vilkår for tildeling av tilskudd at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er 

oppfylt før det utbetales tilskudd. Det er eiers ansvar å påse dette. 

 

• For å hindre overetablering i kommunen må det søkes om tilskudd ved enhver form for 

utvidelse som krever godkjenning etter barnehagelovens § 10. 

 

• Ved overdragelse / salg av barnehager i drift, må det søkes om overføring av kommunalt 

tilskudd til ny barnehageeier på skjema for eierskiftemelding.  



  

 

 

 

 

12. Gjensidige forpliktelser  

Jfr. forskriftens §11, kan kommunen sette rimelige og relevante vilkår knyttet til  

barnehagedriften for kommunalt tilskudd dersom barnehagen får tilskudd ut over kommunens plikt 

til å finansiere barnehagen. Kommunens forpliktelser framgår i hovedsak av forskriftenes §§3,4,5 og 

6. Barnehagens eier har opplysningsplikt ovenfor kommunen jfr. forskriftens §7. Barnehager som 

besluttes nedlagt, skal umiddelbart melde fra om dette skriftlig til kommunen. Barnehager som har 

fått utbetalt tilskuddet for lengere tidsrom enn barnehagen har vært i drift, plikter å betale tilbake 

det overskytende.  

  

Kommunen kan foreta ny beregning når:   

• Grunnlaget fra barnehagen er feil, herunder feil i antall barn på telletidspunktet.   

• Barnehagens uttak av utbytte eller godtgjørelse er urimelig.  

 

Innleveringsfrister må overholdes når det gjelder rapportering i BASIL og lokale frister for 

rapportering av antall barn i barnehagen.  

 Kommunen har ikke plikt til:   

• Å gi tilskudd slik at det samlede tilskuddet til den private barnehagen overstiger det 

tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i finansiering.   

• Å dekke differansen, der den private barnehagen har lavere foreldrebetaling enn i 

tilsvarende kommunale barnehager.  

• Å yte større tilskudd til den private barnehagen enn det antall barn det er plass til 

innenfor barnehagens godkjenning.  

13.Klageadgang  

§14. Eier av private barnehager kan påklage kommunens vedtak om tildeling av tilskudd etter denne 

forskriften til fylkesmannen.  

Klagen skal alltid rettes til Stjørdal kommune, Kjøpmannsgata 9, 7503 Stjørdal. Kommunen plikter å 

vurdere saken på nytt og gjøre de undersøkelser klagen gir grunn til, jfr. forvaltningsloven §33 andre 

ledd.  

14. Revidering av lokale retningslinjer 

Lokale retningslinjer revideres ved behov.  

15. Ikrafttredelse  

§17. Ikrafttredelse av Forskrift for tildeling av tilskudd til private barnehager.  

Forskriften trer i kraft fra 01.01.2019.  

Fra samme tidspunkt blir Lokal forskrift for tildeling av offentlig tilskudd til ikke- kommunale 

barnehager av 2018 opphevet og den nye lokale forskriften trer i kraft.  

Lokale retningslinjer for private barnehager i Stjørdal kommune vedtas av kommunestyret.   

  



  

 

 

 

 


