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Tilskudd til svømming i barnehagen
I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 72.233 mill. kr. til tilskudd for svømming i barnehager.
Statsforvalteren i Trøndelag har fått tildelt kr. 5 776 000,- som skal benyttes til formålet.
Tilskuddssatsen fastsettes årlig av Utdanningsdirektoratet, og tilskuddet er i 2021 satt til kr. 1 950,per barn det gis svømmeopplæring til.
Statsforvalteren i Trøndelag lyser med dette ut tilskuddsmidler til svømming i barnehager.
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke Statsforvalteren om tilskudd.
Om ordningen
Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir
trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. Tilskuddet skal bidra til å gi barn i alderen 4-6 år i
barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring.
Svømmeopplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng, det er
viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan
opplæringen organiseres og gjennomføres. Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert
til svømmeopplæring av barna. Tilskuddet kan også brukes til å dekke transport til og fra
svømmehall. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
Samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner prioriteres. Flere kommuner kan også
samarbeide om å etablere et opplæringstilbud.
Søknad om tilskudd
Det søkes på vedlagte søknadsskjema.
Søknaden skal inneholde:
-

hvor mange barn i barnehagen man ønsker å gi svømmeopplæring til
hvor svømmeopplæringen skal foregå
en beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen
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-

informasjon om kommunens/den frivillige organisasjonens/barnehagens kontonummer,
organisasjonsnummer (frivillige organisasjoner) og adresse.

Søknadsfristen er 1. april 2021.
Ufullstendige eller for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet
Søknaden sendes sftlpost@statsforvalteren.no eller via post. Søknaden merkes 21/508.
Behandling av søknader
Statsforvalteren behandler søknadene og fatter vedtak om tilskudd eller avslag etter utløpet av
søknadsfristen. Midlene blir utbetalt i løpet av juni 2021.
De som fikk midler i 2020, må ha levert rapport før nye midler kan bli utbetalt. I søknaden må det tas
hensyn til evt. ubrukte midler tildelt i 2020 slik at søknadssummen for 2021 blir reel i forhold til det
totale antallet barn det skal gis opplæring til.
Rapportering
Kommunene, de frivillige organisasjonene og barnehagene skal innen 1. januar 2022 rapportere til
Statsforvalteren om bruk av midlene.
Rapporten skal inneholde:
- antall barn i barnehage, spesifisert på private og kommunale barnehager, som har fått
svømmeopplæring
- antall timer med svømmeopplæring
Kontrollrutiner
Som en del av saksbehandlingen skal Statsforvalteren kontrollere rimeligheten i tilskuddsgrunnlaget
angitt i søknaden. Dette kan for eksempel innebære vurdering av antall barn det gis
svømmeopplæring til i forhold til antall barn i barnehagen/kommunen, antall barn det gis
svømmeopplæring til i forhold til tilgang på basseng og lignende. Det kan også ut fra risiko og
vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene kommunene, de frivillige organisasjonene og/eller
gir ved søknad om tilskudd. Det skal også gjøres en formalia- og rimelighetskontroll av mottatte
rapporter fra tilskuddsmottakerne som viser antall barn som har gjennomført svømmeopplæringen.
Det kan ut ifra risiko og vesentlighet foretas stikkprøver av opplysningene kommunen, de frivillige
organisasjonene og/eller barnehagene gir ved rapportering.
For spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med Margrethe Taule fmtlmta@statsforvalteren.no

Med hilsen
Erik Stene (e.f.)
direktør
Oppvekst- og velferdsavdelingen
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Likelydende brev sendt til:
Osen kommune
Lierne kommune
Høylandet kommune
Ørland kommune
Orkland kommune
Namsos kommune
Hitra kommune
Verdal kommune
Snåasen Tjïelte/ Snåsa kommune
Skaun kommune
Selbu kommune
Røros kommune
Raarvihken Tjïelte/ Røyrvik kommune
Overhalla kommune
Namsskogan kommune
Levanger kommune
Rennebu kommune
Midtre Gauldal kommune
Malvik kommune
Frøya kommune
Frosta kommune
Oppdal kommune
Nærøysund kommune
Leka kommune
Inderøy kommune
Åfjord kommune
Trondheim kommune
Steinkjer kommune
Holtålen kommune
Grong kommune
Tydal kommune
Stjørdal kommune
Meråker kommune
Melhus kommune
Flatanger kommune
Rindal kommune
Indre Fosen kommune
Heim kommune

Rådhusveien 13
Heggvollveien 6
Vargeia 1
Postboks 43
Postboks 83
Stavarvegen 2
Rådhusveien 1
Postboks 24
Sørsivegen 6
Postboks 74
Gjelbakken 15
Bergmannsgt. 23
Røyrvikveien 5
Svalivegen 2
R. C. Hansens vei 2
Postboks 130
Myrveien 1 Berkåk
Rørosveien 11
Postboks 140
Postboks 152
Fånesvegen 1
Inge Krokanns veg 2
Postboks 133, Sentrum
Leknesveien 67
Vennalivegen 7
Øvre Årnes 7
Postboks 2300 Torgarden
Postboks 2530
Bakkavegen 1
Postboks 162
Tydalsvegen 125
Postboks 133 / 134
Rådhusgata 7
Rådhusveien 2
Lauvsneshaugen 25
Rindalsvegen 17
Postboks 23
Trondheimsveien 1

7740
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7856
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7651
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7358
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7290
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7261
7633
7340
7901
7994
7670
7170
7004
7729
7380
7871
7590
7501
7530
7224
7770
6657
7101
7200

STEINSDALEN
NORDLI
HØYLANDET
BJUGN
ORKANGER
JØA
HITRA
VERDAL
SNÅSA
BØRSA
SELBU
RØROS
LIMINGEN
OVERHALLA
NAMSSKOGAN
LEVANGER
RENNEBU
STØREN
HOMMELVIK
SISTRANDA
FROSTA
OPPDAL
RØRVIK
LEKA
INDERØY
ÅFJORD
TRONDHEIM
STEINKJER
ÅLEN
GRONG
TYDAL
STJØRDAL
MERÅKER
MELHUS
FLATANGER
RINDAL
RISSA
KYRKSÆTERØRA

