
Lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til godkjente private  barnehager 
i Sola kommune 

 

1. Hjemmelshenvisning og innledning 
Tildeling av tilskudd til private barnehager i Sola kommune skal skje i tråd med gjeldende 
barnehagelov, forskrifter og lokale retningslinjer. 

Forvaltning av tilskuddsordninger til private barnehager er hjemlet i barnehageloven vedtatt 
17.06.2005 nr. 64 § 14 «Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager» og 
forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager vedtatt 09.10.2015 nr. 1166 (heretter kalt 
forskrift om tilskudd). 

I tillegg til sentrale føringer gjennom lov og forskrift, har kommunen gjennom forskrift om 
tilskudd § 12 «Rapportering av barn i private barnehager» myndighet til å fastsette flere 
rapporteringstidspunkter hvor det rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid i 
barnehagen. Slike føringer nedfelles i Lokale retningslinjer. De lokale retningslinjene skal 
fastsettes før tilskuddsåret begynner.  Sola kommune sine lokale retningslinjer orienterer om de 
viktigste føringene i forskrift og lokale regler som kommer i tillegg til sentrale føringer.  

 

2. Rapportering - ordinære private barnehager 
Eier/styrer av private barnehager er pålagt en rapporteringsplikt som er omhandlet i forskrift om 
tilskudd § 12, og den legger opp til at de private barnehagene skal 15. desember hvert år 
rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen. Denne rapporteringen 
danner grunnlag for utmålingen av kommunalt tilskudd året etter. Kommunen har imidlertid 
mulighet til i lokale retningslinjer å bestemme at de private barnehagene skal rapportere om 
antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskuddsåret, og hva som skal til 
for at tilskuddet skal endres i løpet av året. 

Barnehageeier/styrer skal sørge for at opplysningene om antall barn, barnas alder og oppholdstid 
er korrekte og i overensstemmelse med barnehagens godkjenning. Det er barnehageeier/styrer 
sitt ansvar å påse at disse opplysningene er i samsvar med det som er registrert i kommunens 
felles saksbehandlingssystem.  

Sola kommune har seks rapporteringstidspunkter i tillegg til årsmelding per 15. desember, og det 
er informasjonen som hentes ut fra saksbehandlingssystemet på antall barn, barnas alder og 
oppholdstid som kan danne grunnlag for nytt vedtak om tilskudd til de private barnehagene. For 
å utløse rett til tilskudd må barnet være registret i saksbehandlingssystemet på 
rapporteringstidspunktet med plasseringsdato innenfor tilskuddsperioden. Kommunen kan bare 
fatte nye vedtak som blir gjeldende i tiden fremover.  

 Sola kommune har rapporteringstidspunkter første virkedag etter følgende plan: 

• 15. desember – opplysninger hentes fra årsmelding 
• 15. januar – opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 
• 15. mars – opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 
• 15. mai -  opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 
• 20. juni - opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 



• 20. august - opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 
• 15. oktober - opplysninger hentes fra felles saksbehandlingssystem 

Utbetaling av tilskudd foretas første virkedag etter følgende plan: 

2.  januar, 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. september og 1. november 

 

3. Plikt til rapportering om store aktivitetsendringer - ordinære private barnehager 
I henhold til forskrift om tilskudd § 12 tredje ledd skal den private barnehagen rapportere til 
kommunen om store aktivitetsendringer i barnehagen. Kommunen skal i disse tilfellene beregne 
tilskuddet til de private barnehagene på nytt. Opprettelse eller nedleggelse av avdeling eller 
større gruppe er eksempel på «store aktivitetsendringer».  

Barnehager som besluttes nedlagt, skal umiddelbart melde fra om dette til Sola kommune. 

 

4. Rapportering - åpne barnehager 
Tilskudd til åpne barnehager er omhandlet i forskrift om tilskudd § 8. I henhold til forskrift om 
tilskudd § 8 fjerde ledd skal kommunen beregne tilskudd ut fra hvor mange barn den åpne 
barnehagen er godkjent for. Hvis det over tid viser at fremmøtet i barnehagen er vesentlig lavere 
enn dette, kan kommunen legge et lavere barnetall til grunn i beregningen av tilskudd til den 
åpne barnehagen. Kommunen må foreta en konkret vurdering av den enkelte endringen i 
barnetall i forhold til om den er «vesentlig lavere».  

Barnehageeier/styrer av åpne barnehager er pålagt en rapporteringsplikt som er omhandlet i 
forskrift om tilskudd § 12, og den legger opp til at de åpne barnehagene skal 15. desember hvert 
år rapportere om ukentlig åpningstid og hvor mange barn det er plass til innenfor godkjenningen, 
jf. Barnehageloven § 10. I henhold til forskrift om tilskudd § 12 andre ledd har kommunen 
mulighet til i lokale retningslinjer å fastsette egne rapporteringstidspunkter for åpne barnehager. 
Barnehagene skal da rapportere om fremmøte av barn over en periode som er representativ for 
barnehagens aktivitetsnivå. 

Rapporteringstidspunkter åpne barnehager: 

• 15. desember – opplysninger hentes fra årsmelding 
• 20. juni – opplysninger hentes fra innsendt Excel skjema 
• 15. november – opplysninger hentes fra innsendt Excel skjema 

 

Utbetalingsplan åpne barnehager 

• I januar foretar kommunen en akonto utbetaling av tilskuddet for halve året 
• I november utbetales resterende tilskudd for året. Rapporteringer foretatt i juni og 

november gir kommunen vurderingsgrunnlaget i forhold til størrelse på korrekt tilskudd i 
henhold til faktisk fremmøte.  

 

5. Tilbakebetaling av tilskudd 
Forskrift om tilskudd § 13 gir kommunen adgang til å fatte vedtak om tilbakebetaling av tilskudd 
mot private barnehager dersom barnehagen har oppgitt feil informasjon i rapporteringen. 



 

6. Revidering av forskrift lokale retningslinjer 
Bestemmelser om rapporteringstidspunkt og rapporteringer vedtas av Formannskapet. Lokale 
retningslinjer revideres ved behov før nytt tilskuddsår, jf. forskrift om tilskudd § 12 andre ledd. 

 

7. Ikrafttredelse 
Lokale retningslinjer for private barnehager i Sola kommune vedtas av Formannskapet. De 
reviderte retningslinjene gjelder fra 1.1.2019. 
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