
 

 

LOKALE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT TILSKUDD TIL 
PRIVATE BARNEHAGER I ASKER KOMMUNE 

 
Med hjemmel i forskrift 09.01.2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private 
barnehager § 12 andre ledd har kommunaldirektør oppvekst vedtatt følgende lokale 
retningslinjer for tilskudd til private barnehager i Asker kommune: 
 
 

1. Rapportering 
Barn og oppholdstid registrert i oppvekstsystemet Vigilo danner grunnlaget for 
utbetaling av tilskudd.  
 
Det er eier/styrer som er ansvarlig for at opplysningene i Vigilo til enhver tid er riktig.  
 
Hvis barnehagen har registrert uriktige opplysninger og dette har ført til at 
barnehagen har fått for mye i tilskudd, vil overskytende tilskudd bli krevd 
tilbakebetalt. Hvis barnehagen har registrert uriktige opplysninger og dette har ført til 
at barnehagen har fått for lite tilskudd, så vil det manglende tilskuddet som 
hovedregel ikke bli etterbetalt.  
 
 

2. Telletidspunkt og utbetaling av tilskudd 
Kommunen legger følgende til grunn ved telling av barn og tildeling av tilskudd:  
 

• Antall barn og oppholdstid registrert i Vigilo innen kl. 12.00 første virkedag i 
hver måned med unntak av juli og august 

 
o Tilskuddet for juli beregnes ut ifra barnetallet og oppholdstid registrert i 

Vigilo første virkedag i juni.  
o Tilskuddet for august beregnes ut ifra barnetallet og oppholdstid 

registrert i Vigilo siste virkedag i august. 
 

 
 

3. Utbetaling 
Tilskuddet utbetales kvartalsvis ut i fra det innrapporterte barnetallet. Utbetalingene 
skjer innen første virkedag januar, innen 28. mars, 28. juni og 28. september. I 
desember foretas det en avregning av fjerde kvartal.  
 
 

4. Ved bytte av barnehage 
Det er barnehagen hvor barnet benytter plassen på telletidspunktet som mottar 
tilskudd. 
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5. Tilskudd til barn som fyller ett år i september, oktober og november 

Asker kommune gir tilskudd fra 1. august for de barna som fyller ett år i perioden 1. 
september til 30. november det året de begynner i barnehagen. Barnet må være 
bosatt i Asker kommune innen august det året barnet begynner i barnehagen. 
 
Barnehagene må registrere faktisk oppstartdato i Vigilo for barn som skal begynne i 
september til november, og ikke sette oppstart i august dersom dette ikke er reelt. 
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