
Ås kommune 
 
 
Lokale retningslinjer for tildeling av driftstilskudd og kapitaltilskudd til ikke-
kommunale ordinære barnehager i Ås  
 
Fastsatt i Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur 9.11.2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr 
64 om barnehager § 14 tredje ledd. Ikrafttredelse 1.1.2015. 
 
 
Tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager skjer i henhold til barnehage- 
lovens § 14 om tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager, samt forskrift om likeverdig 
behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke kommunale barnehager.   
 
 
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 barnehagene rapportere på eget skjema til Ås kommune- antall barn, barnas 
alder og oppholdstid pr. 15.2 og 15.5 og 15.10. Der det er endringer skal det rapporteres fra hvilken 
måned endringen har skjedd. 
 
2. Utmåling av vedtak om tilskudd  
 
Rapportering 15.12 danner grunnlag for utmålingen av tilskuddet for året etter. 
Kommunen skal kunngjøre forslag til tilskuddssatser i forbindelse med at årsbudsjettet legges ut til 
alminnelig ettersyn, og skal før 1. februar i budsjettåret underrette de ikke-kommunale barnehagene 
om fastsatte tilskuddsatser for driftskostnader. Kommunen skal utbetale tilskuddet til ikke-kommunale 
barnehager forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen har fattet endelig vedtak. 
 
Vedtak om ordinært offentlig tilskudd skal foreligge innen utgangen av 1. kvartal. 
 
 
3. Utbetaling av tilskudd 
 
Utbetalingen skjer forskuddsvis hver måned. 
 
 
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 skje. 
 
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 i 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 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. 
  
Det ikke utbetales ikke tilskudd til barn utover barnehagens godkjenning. 
 
 
5.  Plikt til å rapportere ved større aktivitetsendringer 
 
Det er barnehageeiers ansvar å rapportere dersom barnehagen i løpet av året og uten om de faste 
rapporteringene har store aktivitetsendringer som opprettelse/nedleggelse av en avdeling, eller det 
begynner/slutter en større gruppe med barn.  
 
 
6.  Plikt til å rapportere ved nedleggelse 
 
Dersom en barnehageeier velger å avvikle i barnehagens drift er barnehageeier ikke lenger berettiget 
til å motta driftstilskudd. Det gis driftstilsudd ut den siste driftsmåneden. 
Barnehageeier må umiddelbart melde fra til kommunen dersom barnehagen legges ned. Meldingen 
skal skje skriftlig. 
Ved nedleggelse midt i året kan barnehagen ha fått utbetalt driftstilskudd utover siste driftsmåned. For 
mye utbetalt driftstilskudd tilbakebetales uoppfordret. 
 
 
7. Plikt til rapportering av barn fra andre kommuner med barnehageplass Ås 
 
Det vises til forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 11 Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner, der det 
fremgår at kommunen har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift for barn som er bosatt i andre 
kommuner, og har barnehageplass i Ås kommune. 
 
Barnehager med barn bosatt i andre kommuner skal sende melding til barnehage administrasjonen i 
Ås kommune på fastsatt skjema (kontantstøtte skjema). Barnehagene skal rapportere hver måned. 
 
 
8. Vilkår for kommunalt tilskudd 
 
Det vises til Forskrift om likeverdig behandling av tildeling av offentlig tilskudd til ikke- 
kommunale barnehager § 9 Vilkår for kommunalt tilskudd, som sier at kommunen kan sette 
rimelige og relevant vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunale tilskudd. 
 

 Ikke-kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager ha fokus på  
språkmiljø- og språkstimulering.. 

 Ikke- kommunale barnehager skal i likhet med kommunale barnehager følge ”Plan for  
      overgang barnehage - skole” vedtatt av hovedutvalget for oppvekst- og kultur 10.11.2010. 
 
Presisering: 
Vilkårene er knyttet til den delen av tilskuddet som til en hver tid gis utover kommunens 
minimumsforpliktelse. 
 
 
9. Iverksettelse, evaluering og endring av retningslinjene. 
    Retningslinjene gjelder fra 11.2015. Kommunens vilkår og    
    Retningslinjer kan endres hvert år. Barnehagene vil bli gitt en måneds varsel. 
 
 
 


