KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL
PRIVATE BARNEHAGER I GRIMSTAD KOMMUNE
Retningslinjene er utarbeidet i samsvar med Barnehageloven § 8 og § 14, samt Forskrift om tildeling
av tilskudd til private barnehager. Forskriften ble fastsatt ved kongelig resolusjon 9. oktober 2015 og
trådte i kraft 1. januar 2016. De kommunale retningslinjene konkretiserer enkelte temaer i forskriften
der kommunen har anledning til det.

1. Formål
Formålet med kommunale retningslinjene er å sørge for at godkjente private barnehager behandles
likeverdig med kommunale barnehager ved tildeling av offentlige tilskudd.
I tillegg skal de kommunale retningslinjene bidra til godt samarbeid mellom kommunen og de private
barnehagene og gi forutsigbarhet i forhold til utmåling og utbetaling av offentlige tilskudd.

2. Rapportering av barn - telletidspunkt
Eiere av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i
barnehagen i.h.t statlig regelverk (for tiden per 15. desember gjeldende fra 1. januar påfølgende år).
Eiere av private barnehager i Grimstad skal i tillegg rapportere om antall barn, barnas alder og
oppholdstid i barnehagen på følgende tidspunkt i tilskuddsåret:
 1. august
 1. september
 1. oktober
Barn i de kommunale barnehagene skal telles på samme tidspunkt som de private barnehagene.

3. Informasjon og samarbeid
Kommunen skal holde de private barnehagene orientert om forhold som påvirker vilkår for drift av
barnehagene i kommunen, herunder endringer i drift av kommunale barnehager, retningslinjer,
normtall (bemanning/barn/areal).
Grimstad kommune tar initiativ til et møte med eiere av ikke-kommunale barnehager innen
15. september hvert år for å sikre best mulig grunnlag i budsjettarbeidet for påfølgende år.
Grimstad kommune tar initiativ til et møte med eiere av ikke-kommunale barnehager innen
1. februar hvert år for å informere om fastsatte tilskuddssatser for driftskostnader m.m.

4. Ikrafttredelse
Disse retningslinjene har virkning fra kommunestyrets vedtaksdato.

Vedtatt av kommunestyret i møte 11. desember 2017 (sak nr. 137/2017)

