
 
 
 
 
 
 

  

 

Sak 16/22375 

Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-
kommunale barnehager i Arendal kommune 

1. Formål og virkeområde  
Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal 
kommune er utarbeidet i tråd med barnehageloven §8, Rundskriv Udir-7-2014 Forskrift om 
likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager samt 
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Retningslinjene gjelder ved 
kommunens tildeling av tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager etter 
barnehageloven §14 første og andre ledd. 

2. Godkjenning og tildeling av tilskudd til nye 
barnehager/nye barnehageplasser  

Rådmannen avgjør godkjenning og evt. tildeling av tilskudd for nye barnehager/nye 
barnehageplasser, forutsatt at disse er i tråd med Arendal kommunes barnehage- og 
skolebruksplan, ref. sak PS140/16. 

3. Beregning av kapitaltilskudd til de ordinære ikke-
kommunale barnehagene  

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra 
barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet skal beregnes etter satser fastsatt av departementet.  

4. Telling av barn  
4.1 Barn i de ikke-kommunale barnehagene skal telles ved følgende tidspunkter gjennom 

året:  
• Barnetall pr 15.12 året før tilskuddsåret (årsmeldingstallene) skal gjelde for 

perioden f.o.m. januar t.o.m. juli måned  
• Barnetall pr 15.8 skal gjelde for august og september måned  
• Barnetall pr 15.9 skal gjelde perioden f.o.m. oktober t.o.m. desember måned  

 
4.2 Barn i de kommunale barnehagene skal telles på de samme tidspunktene som de 

ikke-kommunale barnehagene (kfr. punkt 4.1).  
 

4.3 Barn som fyller 3 år i løpet av tilskuddsåret kategoriseres som små barn (0-2 år) på 
våren og store barn (3-6 år) på høsten i forbindelse med kommunens 
tilskuddsberegning til ikke-kommunale barnehager.  
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4.4 Antall heltidsplasser for små og/eller store barn hentes fra kommunens 
barnehagesystem IST barnehage. Det er eiers/styrer/enhetsleders ansvar at 
systemet til enhver tid er oppdatert ift. riktig antall barn.  

 
4.5 På de lokale telledatoene 15.8 og 15.9 (ref punkt 4.1 ovenfor), tar kommunen ut 

rapport fra IST barnehage ved arbeidstidens slutt den 15. (eller neste virkedag etter 
den 15.) som grunnlag for tilskuddsutbetaling.  

 
4.6 Barnehagene skal rapportere til kommunen om evt. barn som av personvernhensyn 

etc. ikke kan legges inn i IST, men som har plass i barnehagen.  
 

4.7 Det kommunale tilskuddet skal være utbetalt til den ikke-kommunale barnehagen 
senest den 30. måneden før.  

 

5. Brev og vedtak fra kommunen til de ikke-kommunale 
barnehagene i løpet av året  

Arendal kommune sender følgende brev og vedtak til ikke-kommunale barnehager gjennom 
året:  

• Varsel om tilskuddssatser for kommende år innen 15. september.  
• Vedtak om tilskuddssatser kommende år innen 31. oktober 
• Vedtak om tilskudd for perioden januar-juli innen 31. januar 
• Brev vedr. utbetaling av A-konto forskudd for august innen 30. juni. A-konto forskudd 

baseres på foreløpige barnetall pr. 15. august som tas ut fra IST barnehage 15. juni 
• Endelig vedtak om tilskudd for august og september innen 31. august  
• Endelig vedtak om tilskudd for perioden oktober-desember innen 30. september  

6. Utbetaling av tilskudd til ikke-kommunale barnehager  
Arendal kommune betaler ut tilskudd til ikke-kommunale barnehager på følgende tidspunkt 
gjennom året:  

• A-konto forskudd for 1. kvartal betales ut innen 5. januar i tilskuddsåret 
• Tilskudd for april betales ut senest 31. mars (ihht. endelig vedtak om tilskudd for 

januar-juli)  
• Tilskudd for mai betales ut senest 30. april (ihht. endelig vedtak om tilskudd for 

januar-juli)  
• Tilskudd for juni betales ut senest 31. mai (ihht. endelig vedtak om tilskudd for januar-

juli)  
• Tilskudd for juli (ihht. endelig vedtak om tilskudd for januar-juli) samt A-konto forskudd 

for august betales ut senest 30. juni  
• Avregning av endelig tilskudd for august mot A-konto forskudd utbetalt i juni samt 

tilskudd for september betales ut senest 31. august (ihht. endelig vedtak om tilskudd 
for august og september)  

• Tilskudd for oktober betales ut senest 30. september (ihht. endelig vedtak om tilskudd 
for oktober-desember)  

• Tilskudd for november betales ut senest 31. oktober (ihht. endelig vedtak om tilskudd 
for oktober-desember)  

• Tilskudd for desember betales ut senest 30. november (ihht. endelig vedtak om 
tilskudd for oktober-desember)  

7. Refusjon for kostnader knyttet til barn fra andre 
kommuner  
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Eier av ikke-kommunale barnehager skal rapportere på fastsatt skjema i april og oktober. 
Kommunen sender deretter refusjonskrav en gang per halvår, 1. juni og 1. desember (basert 
på nasjonale satser) til den kommunen der barnet er bosatt og som etter forskriften skal 
finansiere tilbudet. En forutsetning er at det aktuelle barnet er omfattet av den ikke-
kommunale barnehagens opptakskriterier. 

8. Søskenmoderasjon 
Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2, og 50 % reduksjon for barn nr. 3 og 
flere. Barnehagene får kompensert reduksjonen i foreldrebetaling ved å sende en rapport på 
fastsatt skjema. Rapport sendes kommunen 2 ganger pr. år (innen 1. april for vårsemesteret 
og innen 1. november for høstsemesteret) 

9. Foresatte med lav inntekt/gratis kjernetid 
Husholdninger med lav samlet inntekt (statlig sats) kan søke om redusert foreldrebetaling og 
gratis kjernetid. Gratis kjernetid gjelder for 3, 4 og 5 åringene. Kommunen behandler alle 
søknader både for private og kommunale barnehager. Refusjonsutbetaling skjer i november 
og april på bakgrunn av vedtak. 

10. Refusjon for flyktninger/asylsøkere 
Det er de desentraliserte mottakene som rapporterer til UDI hvor mange barn det er i Arendal 
kommune som har barnehageplass. UDI refunderer så pengene til kommunen. Dette gjøres 
4 ganger i året. Barnehagene sender refusjonskrav for de barna det gjelder til kommunen. 
Dette gjøres fire ganger i året med frist 1. april (for 1. kvartal), 15. juni (for 2. kvartal), 1. 
oktober (for 3. kvartal) og 15. januar (for 4. kvartal). 

11. Store aktivitetsendringer 
Ihht. forskriftens §12 skal alle barnehager melde fra til kommunen om store 
aktivitetsendringer som opprettelse eller nedleggelse av avdeling/større gruppe. Om 
aktivitetsendringen utløser endring i det kommunale tilskuddet, vil bli vurdert i hvert enkelt 
tilfelle. 

12. Nedleggelse av barnehager 
Barnehager som besluttes nedlagt, skal umiddelbart melde fra om dette til Arendal 
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. 
Tilskuddet opphører når barnehagen nedlegges/avvikles. Barnas siste dag i barnehagen 
teller som sluttdato.  

10. Ikrafttredelse  
Retningslinjene er vedtatt av Arendal Bystyre i møte 08. desember 2016 og gjelder med 
virkning fra 1.januar 2017. 
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