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Tilskuddet skal bidra til at kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan 

gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at 

barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter. 

Kort om tilskuddet 

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget kr. 6.624.180,- til tilskudd for svømming i 

barnehager. Av dette er kr. 1.814.400,- tildelt Hedmark.  

Tildelingskriterier 

Søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner 

prioriteres.  

Fylkesmannen i Hedmark har i tillegg fastsatt følgende kriterier for prioritering ved 

oversøking iht. tildelt budsjett:  

- Søknader fra svømmeklubber på vegne av en eller flere barnehager  

- Barn som går siste året i barnehagen  

- Barn som ikke tidligere har mottatt svømmeopplæring med midler fra 

ordningen 

Tilskuddsmottakere velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, 

men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i 

basseng.  

Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av 

barna, men kan også benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Tilskuddet 

dekker ikke utgifter til livredningsprøve, instruktørkurs og vikarutgifter mm.  

Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud. Målgruppe er barn i 

barnehage i alderen 4-6 år.  

 

 



Hvem kan søke tilskudd?  

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager som ønsker å drive 

svømmeopplæring av barn i barnehage kan søke Fylkesmannen om tilskudd.  

Hva skal søknaden inneholde?  

Søknaden skal inneholde hvor mange barn i barnehage en ønsker å gi 

svømmeopplæring til. Søknaden skal også inneholde hvor svømmeopplæringen skal 

foregå, en beskrivelse av selve opplegget for svømmeopplæringen og kompetansen 

til svømmeinstruktørene.   

I tillegg må søknaden informere om kommunens/den frivillige 

organisasjonen/barnehagens kontonummer og adresse.  

Fylkesmannen vil vurdere om søknadene er i samsvar med tildelingskriteriene fra 

Utdanningsdirektoratet.  

Tilskuddets størrelse 

Tilskuddssatsen er i 2018 satt til kr. 1.800,- pr. barn. Kommunen, den frivillige 

organisasjonen og barnehagen kan søke om inntil kr. 1.800 i tilskudd per barn det 

skal gis svømmeopplæring til. Tilskuddets størrelse fastsettes av Fylkesmannen, dvs. 

at Fylkesmannen kan avkorte tilskuddets størrelse etter en konkret vurdering.  

Oppfølging og kontroll 

Tilskuddsmottaker skal rapportere til Fylkesmannen på hvor mange barn som har 

gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og ikke-kommunale 

barnehager. Fylkesmennene lager en summert oversikt for sitt fylke, og rapporterer 

dette videre til Utdanningsdirektoratet. Den enkelte fylkesmann kan også definere 

andre krav til rapportering i eget fylke.   

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og 

risiko. 

 

 



Søknadsfrist 

 

Frist: 16. februar 2018 

Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i Hedmark.  Epost-adresse: 

fmhepost@fylkesmannen.no, merkes søknad svømmeopplæring bhg. 
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