LOKALE RETNINGSLINJER FOR RAPPORTERING OG TILSKUDDSENDRING FOR
PRIVATE BARNEHAGER I KRISTIANSAND KOMMUNE:
I hht. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av tilskudd til ikke-kommunale
barnehager § 7, fremgår det at eiere av barnehager pr. 15.12 hvert år skal innrapportere
antall barn, barnas alder og oppholdstid.
De innrapporterte data i Årsmeldingen gir grunnlag for utmåling av tilskudd frem til neste
telletidspunkt. Barnehagen kan kun få tilskudd for barn det er plass til innenfor rammen av
godkjente arealer.
1) Rapportering pr. 15.12
Eier av barnehagen, eller ansvarlig representant for denne, skal fylle ut rapport på skjema
fastsatt av departementet. Opplysningene rapporteres elektronisk gjennom BASIL.
I tillegg skal eier signere en papirutskrift av skjemaet, og sende dette til kommunen innen en
frist kommunen har satt. Det skal fylles ut ett skjema pr. barnehage.
2) Saksbehandling hos kommunen
Vedtak om tildeling av driftstilskudd for den enkelte barnehage fattes av kommunen, og er et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Reglene om saksforberedelse,
vedtak, klage og omgjøring som gjelder for enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven kapitlene IV-VI,
kommer derfor til anvendelse, jf. forvaltningsloven § 3 første ledd.
3) Tilskudd til nye barnehager
Driftstilskudd for nye barnehager beregnes fra og med åpningsmåneden. Åpningsmåneden
bestemmes ut fra når barnehagen var reelt tilgjengelig for barn og foreldre. Reell oppstart er
når barn og foreldre har tilgang til og tar i bruk en godkjent barnehageplass der det er ansatt
tilstrekkelig personale.
3.1) Opptak som strekker ut i tid:
Nye barnehager som har ett opptak som strekker ut i tid, vil første driftsår ha rett på
tilskudd for hvert enkelt barn fra og med oppstartsmåned for barnet.
4) Endringer
Barnehageeier skal melde om endringer i antall barn som kan få betydning for driftstilskuddet
til kommunen. Dette gjelder følgende driftsendringer:
4.1) Nedleggelse.
Dersom en barnehageeier velger å avvikle drift av barnehagen, er ikke barnehageeier
lenger berettiget til å motta tilskudd. For barnehager som legges ned gis det tilskudd
ut den siste driftsmåneden. Med driftsmåned menes siste måned barnehagen er
tilgjengelig for barn og foreldre. Dersom en barnehage legges ned mellom to
barnehageår har barnehagen rett til tilskudd for juli, men har ikke rett på tilskudd for
august med mindre barnehagen holdes åpent for barn i august.
4.2) Midlertidig stenging i mer enn en kalendermåned.
Dersom barnehagen blir stengt med hjemmel i barnehageloven § 16, eller av andre
grunner holdes stengt i mer enn én kalendermåned utover vanlig ferieavvikling, er
ikke barnehageeier berettiget til å motta tilskudd. Barnehageeier skal umiddelbart
melde fra til kommunen dersom hele eller deler av en barnehage holdes midlertidig
stengt sammenhengende i mer enn én kalendermåned utover vanlig ferieavvikling.
Tilskuddet gis ut den måneden barnehagen ble stengt. Som hovedregel skal det ikke
foretas trekk i tilskuddet for barnehager som følger skolens ferier.
4.3) Store aktivitetsendringer i løpet av året.
Dersom en barnehage planlegger å øke eller redusere antall barn ved opprettelse

eller nedleggelse av avdelinger eller større grupper plikter barnehagen etter § 7 i
forskrift om likeverdig behandling å melde fra til kommunen.
6) Telletidspunkt
Gjeldende telletidspunkt:
15.12: (Teller fra 01.01 - 31.03 dvs. 3 mnd.)
01.04: (Teller fra 01.04 - 15.09 dvs. 5,5 mnd.)
15.09: (Teller fra 15.09 - 31.12 dvs. 3,5 mnd.)
Telling foregår 15.12 gjennom Årsmelding. På de senere telletidspunkt gjør kommunen
vedtak om kommunalt tilskudd ut fra registrerte barn i kommunens
opptaks/registreringssystem IST. Barnehageeier er ansvarlig for at IST er ajourført.
Dersom det ved et telletidspunkt er feilregistrerte barn i IST (barn som ikke går i barnehagen,
eller er oppført med for høy oppholdstid), kan kommunen forlange for mye utbetalt tilskudd
tilbakebetalt.
Barnehager har ikke rett på tilskudd for barn som ikke er registrert i IST ved et telletidspunkt

