Verdal kommunes lokale retningslinjer
for økonomisk likebehandling
av kommunale og private barnehager
2022
Statlige føringer:
Barnehageloven
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager
I samsvar med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 12 Rapportering
av barn i private barnehager, andre ledd, kan kommunen i lokale retningslinjer 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.
Verdal kommune har, i samarbeid med private barnehager, valgt å rapportere barn ved 4
tellinger pr. år, dette gjør at Verdal kommune har lokale retningslinjer.

Slike retningslinjer skal skape god fleksibilitet for barnehagebrukerne (foreldre/foresatte) og
samtidig forutsigbarhet for de private barnehagene og kommunen som
barnehagemyndighet. Dette i tråd med de forutsetninger og hensyn som barnehageloven
med tilhørende forskrifter bygger på.
De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner og kan ikke endres i løpet av
tilskuddsåret.

I tillegg til de lokale retningslinjene har Verdal kommune utformet en Samarbeidsavtale
mellom kommunen og private barnehager i 2017. Denne er underskrevet av Verdal
kommune og hver enkelt privat barnehage.
Det blir også fattet vedtak om sats etter Forskrift om tildeling av tilskudd til private
barnehager § 9 Vedtak om sats innen 31. oktober hvert år.
Utarbeidet i samarbeid mellom kommunen og private barnehager i Verdal kommune.
Vedtatt i Utvalg mennesker og livskvalitet den 24.11.2021
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Formål
Rammefinansiering av barnehager innebærer en likebehandling av kommunale og private
barnehager. Kommunen forutsetter at likebehandlingen omfatter lik finansiering for
barnehagene, lik oppfølging av barnehagene og like kvalitetskrav til barnehagene. For å
klargjøre hva dette betyr, har kommunen utformet lokale retningslinjer.
Formålet med de lokale retningslinjene er å legge grunnlag for barnehagemyndighetens
oppgaver:
1. Sørge for at godkjente private barnehager behandles likeverdig med kommunale
barnehager ved tildeling av offentlig tilskudd.
2. Klargjøre relevante vilkår for kommunalt tilskudd som gjelder både private og
kommunale barnehager i forhold til kvalitet.
Verdal kommune følger til enhver tid gjeldende lover, retningslinjer og forskrifter for
barnehager.
Lov om barnehagen § 19. Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager;
Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente private barnehager i
kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om godkjenning før
barnehagesektoren er blitt rammefinansiert.
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at
barnehagesektoren er rammefinansiert.
Godkjente private barnehager, jf. første og andre ledd, skal behandles likeverdig
med kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd. Kongen kan gi forskrifter
med nærmere bestemmelser om hva som menes med likeverdig behandling.
Kommunen skal utbetale tilskudd til godkjente private barnehager som skal motta
tilskudd etter første eller annet ledd forskuddsvis hvert kvartal inntil kommunen
fatter endelig vedtak om tilskudd.
Kommunens vedtak etter annet ledd kan påklages til fylkesmannen.
Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager gir føringer for hvordan tilskudd skal
beregnes og utbetales private barnehager.
Verdal kommune har valgt, i samarbeid med private barnehager, å rapportere barn ved 4
tellinger pr. år., dette gjelder for både kommunale og private barnehager.
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§ 12.Rapportering av barn i private barnehager
Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og
oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de private
barnehagenes rapportering fra året før tilskuddsåret i utregningen av tilskuddet til de
private barnehagene.
Kommunen kan i lokale retningslinjer 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. De
lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskuddsåret begynner.
Ved rapportering etter andre og tredje ledd gjelder følgende: Blir et barn som fyller
tre år i tilskuddsåret, rapportert i tilskuddsårets sju første måneder, utløser dette
driftstilskudd for småbarnsplass. Blir et barn som fyller tre år i tilskuddsåret,
rapportert i årets fem siste måneder, utløser dette driftstilskudd for storbarnsplass
resten av året.
Lokale bestemmelser for kommunale og private barnehager i Verdal kommune er
følgende:
*Fra 01.01.2019 tilbyr barnehagene i kommunen kun 80% og 100% plasser.
*3 åringen regnes fra året 2022 som stor fra 01.08. i kommunens tellinger. Dette er i samsvar med
sentrale føringer.
*Tilskudd etter rapportering 4 tellinger pr år:
1.telling 3/12 mnd: Januar – mars.
Barn som pr. 1. januar er tilbudt plass og betaler foreldrebetaling.
2. telling 4/12: April – juli.
Barn som pr. 1. april er tilbudt plass og betaler foreldrebetaling
3. telling 3/12 mnd: August – oktober
Barn som pr. 15. august er tilbudt plass og betaler foreldrebetaling.
Det utbetales tilskudd for hele august, selv om tellingen gjelder barn
pr. 15. august. Dette på grunn av at barnehageåret begynner på ulike
datoer.
3 åringen regnes som stor fra 1. august.
4.telling 2/12 mnd: November - desember
Barn som pr. 01.november er tilbudt plass og betaler foreldrebetaling.
Barnetallet disse datoene er utgangspunktet for den påfølgende kvartalsutbetalingen.
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Barnehageeier er forpliktet til å følge de krav til bemanning som ligger i barnehagelovens
§17 a og § 18. Det betyr at barnehagen må til enhver tid ha personale som tilsvarer antall
barn de rapporterer at de har, uavhengig om barnet benytter plassen eller ikke.
I årsmelding til staten (BASIL) skal det rapporteres på tilstanden pr. 15.12.
Verdal 25.11.2021
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