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Endring av lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager ordinære barnehager.  
 
Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 14/03638-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 05.11.2014 

 
 
Rådmannens innstilling: 
Endringene i lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale 
Barnehager punkt 1. Rapporteringsdatoer samt punkt 4. Vilkår for justering av 
tilskudd, vedtas. 
 
 
 
 
Ås, 23.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst- og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for- oppvekst- og kultur 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for- oppvekst- og kultur 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til endret retningslinje for tildeling av offentlig tilskudd til ordinære ikke-
kommunale barnehager 
 
Øvrige dokumenter som ligger i saken: 
 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Oppvekst- og kultursjef 
Rådgiver Vigdis Bangen 
Ikke kommunale- barnehager 
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SAKSUTREDNING: 
 
 
Fakta i saken: 
 
Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale 
barnehager § 7 Opplysningsplikt, fastslår at eiere av ikke-kommunale barnehager 
skal 15.desember hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i 
barnehagen på skjema fastsatt av departementet. Rapporteringen danner grunnlag 
for utmålingen av tilskudd året etter. Kommunen kan bestemme at slik rapportering 
skal gjøres ved flere tidspunkter i året, og hva som skal til for at tilskuddet skal 
endres i løpet av året. Dette skal fastsettes i lokale retningslinjer.  
 
Jf. Rundskriv Udir-7-2014 vedrørende forskriften kan kommunen bestemme 
hyppigheten på antall rapporteringer i til skuddsåret i lokale retningslinjer. Det skal 
rapporteres om antall barn, barnas alder og oppholdstid. Kommunen kan bestemme 
at en økning eller reduksjon av et vist antall barn skal føre til at tilskuddet endres for 
tiden fremover. Det kan også fastsettes en viss økning eller reduksjon av barn som 
er over eller under tre år, utløser endringer i tilskuddet. 
 
Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur fikk i K- sak 11/859 myndighet til å 
godkjenne lokale retningslinjer ved tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Ås. Hovedutvalget for oppvekst- og kultur godkjente i møte 
14.5 2011 administrasjonens forslag til lokale retningslinjer for tildeling av tilskudd til 
ikke-kommunale barnehager. Det er fastsatt i rundskriv Udir-7-214 at eventuelle 
endringer i den lokale forskriften skal fastsettes før tilskuddsåret begynner og ikke 
endres i løpet av tilskuddsåret. Intensjonen med adgangen til å fastsette 
rapporteringer i lokale retningslinjer, er at kommunen skal kunne fatte vedtak som tar 
høyde for endringer i de ikke-kommunale barnehagene gjennom året 
 
Eiere av ikke- kommunale barnehager i Ås skal i følge vedtatt lokal retningslinje, 
hvert år 15.desember, gi opplysninger til Ås kommune om antall barn, barnas alder 
og ukentlig oppholdstid. Utenom denne rapporteringen har kommunen vedtatt at det 
ikke skal være fler telletidspunkter, blant annet fordi det er arbeidskrevende.  
 
Barnehagene skal i følge retningslinjen også rapportere til kommunen når de har en 
varig større aktivitetsendring som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller at det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
I retningslinjen defineres en større gruppe med barn som minimum 4 barn over 3 år 
eller minimum 2 barn under 3 år. 
 

Nåværende retningslinje, punkt 1. Rapporteringsdatoer:  
Eiere av ikke kommunale barnehager i Ås skal 15.12. hvert år gi opplysninger til Ås 
kommune antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid, samt antall åpningsuker i 
barnehagen pr år. 
 
Nåværende retningslinje, punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd: 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i 
forhold til årsmelding pr.15..desember vil tilskuddet bli justert. En større 
aktivitetsendring må varsles kommunen i god tid før den skjer. 

http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§7
http://lovdata.no/forskrift/2010-10-29-1379/§7
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2014/Rundskriv-Udir-7-2014/4-Kommentarer-til-forskriften/-7-Opplysningsplikt/
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Rundskriv/2014/Rundskriv-Udir-7-2014/4-Kommentarer-til-forskriften/-7-Opplysningsplikt/
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En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en 
avdeling, eller at det begynner/slutter en større gruppe med barn. 
En større gruppe med barn defineres som minimum 4 barn over 3 år eller 
minimum 2 barn under 3 år. 
 
Tilskuddet justeres fra måneden etter at endringen har funnet sted. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke utbetales tilskudd til barn utover barnehagens 
godkjenning 
 
 
Vurdering/ konklusjon 
 
Ved å ha kun ett telletidspunkt i året gir Ås kommunen barnehagene mulighet til å ha 
ledig kapasitet i perioden mellom de årlige tellingene. Dette kan bety en dårligere 
utnyttelse av barnehagekapasitetene i kommunen enn ønskelig. Ved å innføre flere 
rapporteringstidspunkter, antas det at flere barnehager fyller opp ledige plasser så 
fort oppsigelsestiden er utløpt. 
 
For at kommunen skal kunne fatte vedtak som tar høyde for endringer i de ikke-
kommunale barnehagene gjennom året, må det fastsettes i de lokale retningslinjene. 
 
Rådmannen foreslår på bakgrunn av dette at retningslinjens punk 1 og 4 endres som 
foreslått. 
 
Forslag til nytt punkt 1. Rapporteringsdatoer:  
Eiere av ikke-kommunale barnehager i Ås skal 15.12 hvert år gi opplysninger til Ås 
kommune om antall barn, barnas alder og ukentlig oppholdstid. 
I tillegg til 15.12 skal det rapportere på eget skjema til Ås kommune-antall barn, 
barnas alder og oppholdstid pr. 15.2, 15.5 og 15.10. Der det er endringer, skal det 
rapporteres fra hvilken måned endringen har skjedd. 
 
Forslag til nytt punkt 4. Vilkår for justering av tilskudd 
Dersom det i løpet av året skal foretas en varig større aktivitetsendring i forhold til 

årsmelding pr. 15.desember vil tilskuddet bli justert. En større aktivitetsendring må 

varsles kommunen i god tid før den skjer. 

 

En varig større aktivitetsendring defineres som opprettelse/nedleggelse av en 
avdeling, eller at det begynner/slutter en større gruppe med barn.  En større gruppe 
med barn defineresi som minimum 8 barn over 3 år eller minimum 4 barn under 3 år.  
 
Der det begynner/slutter en større gruppe barn skal tilskuddet justeres fra måneden 
etter at endringen har funnet sted. 
 
Dersom antall barn i løpet av året reduseres med to eller flere i forhold til 
tilskuddsgrunnlaget skal det foretas justering i driftstilskuddet. En reduksjon med 
minst to barn skal være sammenhengende i mer enn én kalendermåned for å utløse 
endring i tilskuddet. Seneste årsmelding eller rapportering danner grunnlag for 
vurderingen av om antallet barn er redusert. En reduksjon i antall barn som er mindre 
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enn eller mer kortvarig enn dette, regnes som ”tilfeldige svingninger” i antall barn og 
skal ikke meldes. 
 
Det skal også foretas justeringer i tilskuddet dersom antallet barn i barnehagen i 
løpet av året økes i forhold til tilskuddsgrunnlaget For å utløse endret driftstilskudd 
må økningen i antall barn være en økning på to eller flere. Økningen av antall barn 
må være varig, dvs. sammenhengende i mer enn én kalendermåned. Seneste 
årsmelding eller rapportering danner grunnlag for vurderingen av om antallet barn 
har økt. En økning på bare ett barn anses som en ”tilfeldig svingning” i antall barn og 
utløser ikke driftstilskudd 
 
Tilskuddsgrunnlaget fremgår av det oppgitte antall barn på årsmelding pr 15.12. eller 
antall barn på rapporten fra siste rapporterings dato. 
 
Ved reduksjon eller økning i antall barn skal tilskuddet justeres fra måneden etter at 
endringen har funnet sted. 
  
Økonomiske konsekvenser: 
Det vil muligens være grunnlag for noe innsparing dersom endringen fører til at 
barnehager får redusert tilskudd på grunn av færre barn. Vedtak om endret tilskudd 
vil være nytt vedtak for tiden fremover og ikke omgjøring av tidligere vedtak. 
Kommunen kan ikke fatte vedtak som gjøres gjeldene bakover i tid 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 1.1.2015 
 
Click here to enter text. 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


