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LOKALE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD TIL 

GODKJENTE PRIVATE BARNEHAGER I BÆRUM KOMMUNE 

 

Retningslinjene under ligger til grunn for kommunens tildeling av tilskudd til private 

barnehager og er hjemlet i forskrift av 9. oktober 2015 om tildeling av tilskudd til 

private barnehager § 12 2. ledd.  

 

1. Rapportering 

 

Eier/styrer i privat barnehager skal rapportere alle barn som starter, slutter eller endrer 

oppholdstid til opptaksansvarlig på barnehagekontoret. Opptaksansvarlig registrerer 

barna i fagsystemet IST Barnehage. Det er eier/styrers ansvar å påse at barnehagen står 

oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet IST Barnehage.  

 

2. Telletidspunkt 

 

Kommunen teller antall barn som skal ligge til grunn for tildeling av tilskudd slik: 

- Antall barn registrert i fagsystemet innen kl 12.00 den 1. i hver måned, med 

unntak av januar og juli.  

 

o For januar legges barnetallet registrert i fagsystemet innen kl 12.00, 

15.desember til grunn for tildeling av tilskudd 

o For juli legges barnetallet registrert i fagsystemet innen kl 12.00, 1.juni 

til grunn for tildeling av tilskudd 
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3. Utbetaling av offentlig driftstilskudd 

 

Utbetaling og avregning av kommunalt driftstilskudd skjer kvartalsvis. 

 

 

4. Ved bytte av barnehage 

Det er barnehagen hvor barnet benytter plassen ved telletidspunktet som mottar 

tilskudd. 

5. Korrigering av tilskudd 

Dersom informasjon oppgitt fra barnehagen er feil vil kommunen foreta ny beregning 

av tilskudd.  

 

6. Tilskudd til barn født i perioden 1.september tom 30.november året før 

tilskuddsåret 

Bærum kommune gir tilskudd fra 1.august for de barna som er født i perioden 

1.september – 30. november året før tilskuddsåret forutsatt at det er 

· søkt om plass innen fristen for hovedopptak 1.mars 

· tildelt plass i hovedopptaket 

· plassert med oppstartsdato 1.september, 1.oktober eller 1.november 

 


