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Retningslinjene under ligger til grunn for kommunens tildeling av tilskudd til private barnehager og er

hjemlet i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (forskriften) § 12.

1. Rapportering

Eier/styrer i privat barnehage skal registrere alle barn som starter, slutter eller endrer oppholdstid i

det gjeldende fagsystemet brukt av Trondheim kommune. Det er eier/styrers ansvar å påse at

barnehagen står oppført med riktig antall barn og oppholdstid i fagsystemet.

2. Telletidspunkt

Rapportering av barn skjer ved at Trondheim kommune tar ut rapport over informasjon som ligger i

gjeldende fagsystem på rapporteringstidspunktene.

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

- Barnetall registrert ved årsmelding 15.12 året før tilskuddsåret (skal samsvare med data fra

fagsystemet) ligger til grunn for tilskudd fra og med 01.01 til og med 31.08.

- Barnetall registrert i fagsystemet 01.09 gir tilskudd fra og med 01.09 til og med 31.12.

3. Tilskudd til barn født i perioden 1. september - 30. november året før tilskuddsåret

Kommunen gir tilskudd fra 1. september for barn som er født i perioden 1. september-30. november

året før tilskuddsåret. Dette forutsetter at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak fastsatt

av kommunen, barnet er plassert i hovedopptaket og registrert i fagsystemet innen telledato 01.09.

Oppstartsdato og betalingsstart må være innen utgangen av måneden barnet fyller ett år. Barn som

fyller ett år i slutten av måneden må begynne i barnehagen i forkant av bursdagen dersom det etter

fødselsdagen ikke er flere hverdager i måneden.

4. Utbetaling av driftstilskudd

Utbetaling og avregning av kommunalt driftstilskudd skjer forskuddsvis hvert kvartal; januar, april, juli

og oktober, innen den 10. i de oppgitte månedene.

5. Korrigering av tilskudd

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

etter forskriftens gjeldende paragrafer. Dersom barnehagen har mottatt mer tilskudd enn den har

krav på kan kommunen fatte vedtak om tilbakebetaling etter forskriftens § 13.

6. Utbetaling av moderasjoner

Kommunen utbetaler refusjon for moderasjoner til barnehagen kvartalsvis, med følgende

utbetalingstidspunkter:

15. mars - for månedene januar, februar og mars

15. juni - for månedene april, mai og juni

15. september - for månedene august og september



15. desember - for månedene oktober, november og desember

7. Endringer i lokale retningslinjer

Det kan skje endringer i de lokale retningslinjene i løpet av tilskuddsåret dersom

nasjonale eller lokale politiske vedtak krever endring.

Kontaktinformasjon

Barnehage-okonomitjenesten@trondheim.kommune.no


