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Tildeling

av tilskudd

i oppsigelsestiden

Utdanningsdirektoratet
viser til deres e- post av 3. desember 2013. Dere har flere spørsmål
knyttet t il tildeling av tilskudd når et barn bytter barnehageplass. Vi beklager den lang e
saksbehandlingstid en .
Tilskudd i oppsigelsestid
Dere beskriver en situasjon der kommunen har månedlig rapportering av barn i de ikke kommunale barnehagene, jf. forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige
tilskudd til ikke - kommunale barnehager (forskriften) § 7 første ledd tredje og fjerde
setning. Et økende antall barn bytter barnehage innad i kom munen i løpet av
barnehageåret. Noen går i barnehagen ut oppsigelsestiden, mens andre barn starter i ny
barnehage før oppsigelsestiden er utløpt. Dere spør om hvilken barnehage som har rett til
tilsk udd i barnets oppsigelsestid.
Ikke - kommunale barnehager får i utgangspunktet tilskudd basert på antall barn som er
rapportert inn per 15. desember i året før tilskuddsåret, jf. forskriften § 7 første ledd. Hvis
kommunen har bestemt at barnehagene skal ha månedlige rapporteringer, får barnehagene
tilskudd for det antall et barn som framgår av rapporteringen fra rapporteringstidspunktet
og
fram til neste rapportering. I årsmeldingsskjemaet
skal barnehagen rapportere om «det
faktiske antallet barn med plass i barnehagen per 15.12.», jf. direktoratets faglige veileder
til årsmeldingsskjema punkt 4A. Forutsetningene for at en ordinær barnehage eller en
familiebarnehage ska l få tilskudd for et barn , er altså at barnet har fått plass i barnehagen
og at barnet benytter seg av plassen . Når barnet har fått plass og faktisk benytter seg av
den på rapporteringstidspunktet
, har den ikke - kommunale barnehagen krav på tilskudd for
bar net. Hvis foreldrene har sagt opp barnehage plassen og barnet benytter plassen ut
oppsigelsestiden , har barnehagen rett på tilskudd for barnet også i oppsigelsestiden.
Barnehagen vil ha rett på tilskudd for barnet fram til første rapporteringstidspunkt
ette r at
barnet har sluttet.
Hvis barnet i stedet begyn ner i en annen barnehage før oppsigelsestiden i den forrige
barnehagen har utløpt, mener direktoratet at den forrige barnehagen ikke lenger har krav
på tilskudd for barnet fra og med første rapporteringst idspunkt etter at barnet faktisk
sluttet. Den nye barnehagen får tilskudd for barnet fra og med første rapporteringstidspunkt
etter at barnet faktisk har begynt i barnehagen.
Rapporteringen etter forskriften § 7 gjelder bare for ikke - kommunale barnehager . Om en
kommunal barnehage vil ha rett på tilskudd for et barn i oppsigelsestid, avhenger av
hvordan kommunen organiserer finansiering en av egne barnehager.
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Foreldrebetaling i oppsigelsestid
Dere spør også om barnehagen kan ta inn et nytt barn i oppsigelsestiden til det andre
barnet, og om barnehagen da kan kreve foreldrebetaling ut oppsigelsestiden for barnet som
faktisk har sluttet.
Direktoratet er enig i Fylkesmannen i Aust - Agders vurdering om at barnehagen kan ta inn
et nytt barn hvis foreldr ene velger å ta ut barnet før oppsigelsestiden er utløpt. I henhold til
avtalen mellom den forrige barnehagen og foreldrene, vil barnehagen fremdeles kunne ha
krav på foreldrebetaling for barnet ut oppsigelsestiden.
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