
 

«Vestfold og Telemarks avtale» 
Avtale mellom kommunene i «Vestfold og Telemark» fylke vedrørende  

 
BARN SOM IKKE GÅR I BARNEHAGE I BOSTEDSKOMMUNEN 

 
 
Avtalen er inngått mellom kommunene i møte mellom kommunene i Lederforum for oppvekst i 
Vestfold og Telemark.  
 
Avtaleperiode: Avtalen gjelder fra 01.01.2020 og reguleres årlig fra 01.01.2021 (kalenderår) med 
deflator, anslått årlig i Statsbudsjettet, inntil en region ber om reforhandling.  
 
Avtalen legges på KS sine hjemmesider: https://www.ks.no/regioner/ks-buskerud-telemark-
vestfold/avtaler-for-grunnskoler-og-barnehager/  
 
Det er et overordnet prinsipp at det til enhver tid er bostedskommunen som skal betale for 
spesialpedagogiske tiltak og grunnbeløp (Nasjonal sats).  
 
Lovhjemmel: 

 Barnehageloven §8 andre ledd 

 Barnehageloven § 12 a 

 Barnehageloven § 13 

 Barnehageloven kapittel V A, § 19 a-d 

 Forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder 
 

Definisjoner: 
Bostedskommunen:  Kommunen hvor barnet er folkeregistrert 
Vertskommune:  Kommunen hvor barnet ikke er bosatt, men har barnehageplass.  
Bosatt:   Kommunen der barnet har bostedsadresse, vil ikke alltid sammenfalle med  

Folkeregisteret 
Omsorgskommune:  Kommunen som har det økonomiske ansvaret etter  
                                       barnevernloven, jf. barnevernloven § 9-1 
 
Barnehageplass utenfor bostedskommunen 

 For barn som går i private barnehager utenfor bostedskommunen følges forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager § 15. (Nasjonale satser). 

 For barn som går i kommunale barnehager utenfor bostedskommunen kan vertskommunen 

søke bostedskommunen om refusjon. Refusjonssøknad skal eventuelt innvilges før barnet 

starter i barnehagen. Dersom refusjon innvilges følges § 15 i forskrift om tildeling av tilskudd 

til private barnehager (Nasjonale satser). 

 Kommuner som har barnehager med barn fra andre kommuner som det skal betales 

refusjon for, må varsle om antall barn, barnas fødselsår og plass-størrelse til barnas 

bostedskommune i august og januar. 

https://www.ks.no/regioner/ks-buskerud-telemark-vestfold/avtaler-for-grunnskoler-og-barnehager/
https://www.ks.no/regioner/ks-buskerud-telemark-vestfold/avtaler-for-grunnskoler-og-barnehager/


 For barn som flytter mellom kommunene i løpet av barnehageåret beregnes eventuell 

refusjon dag for dag i de månedene barna begynner eller slutter i barnehagen. 

Spesialpedagogisk hjelp utenfor bostedskommunen 
Vertskommunen varsler barnehagemyndigheten i bostedskommunen når et barn vurderes henvist 
til PPT. Dette for at bostedskommunen skal vurdere om det skal innvilges refusjon for 
spesialpedagogiske hjelp. 
 
Prosedyren gjelder både for barn som er omfattet av forskrift om ansvar for spesialpedagogisk hjelp 
for barn under opplæringspliktig alder og barn der det er inngått avtale mellom bostedskommunen 
og vertskommunen om refusjon.  
 

 Vertskommunen oversender sakkyndig vurdering og samtykke til at det fattes vedtak til 
bostedskommunen/omsorgskommunen. 

 Bostedskommunen/omsorgskommunen sender refusjonsgaranti sammen med kopi av 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp til vertskommunen.  Antall timer som refunderes skal 
spesifiseres. 

 Refusjon i henhold til vedtak og refusjonsgaranti. Timesatsen inkluderer sosiale kostnader: 
- Pedagogtimer kr 505,- pr. time  
- Assistent-/fagarbeidertimer kr 320,- pr. time 

 
 Årlige årstimer refunderes med 27 uker på våren og 21 uker på høsten. 

 
 


