Trondheim kommune

Saksframlegg
ØKONOMISKE TILTAK VEDRØRENDE BARNEHAGETILBUDET TIL STUDENTENE I
TRONDHEIM
Arkivsaksnr.: 07/11029
Forslag til innstilling:
1) Bystyret vedtar å bevilge kr 470. 000 i økonomisk støtte til driften av Studentsamskipnadens
barnehager som et engangstilskudd for 2007. Tilskuddet skal bidra til at Studentsamskipnaden i
Trondheim i inneværende år har økonomiske rammer til å videreføre studentspesifikke tiltak for alle
studenter med barn under skolepliktig alder. Tilskuddet dekkes innenfor barnehagesektorens
ramme for skjønnstilskudd i 2007.
2) Bystyret ber om at rådmannen innarbeider kriterier for studentspesifikke tiltak når dagens
tilskuddsmodell skal evalueres og justeres. Slike endringer innarbeides i budsjett- og
økonomiplanen for 2008-2011.
3) Bystyret tar rådmannens utredning om betalingsalternativer til orientering, og vil ta stilling til disse
når sak om kommunens helhetlige studentpolitikk legges fram til politisk behandling.
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1. BAKGRUNN
To forhold er lagt til grunn når rådmannen fremmer sak om økonomiske tiltak tilknyttet barnehagetilbudet
for studenter i Trondheim:
1. Studentsamskipnaden i Trondheim (heretter SiT) har søkt om økonomisk støtte i 2007 for å kunne
opprettholde barnehagedriften med spesifikke tiltak som ivaretar studentforeldres spesielle
situasjon.
2. SiT ber Trondheim kommune vurdere sin praksis med å betrakte studielån som inntekt ved
beregning av foreldrebetaling.
Trondheim kommune har hatt flere møter med representanter fra SiT der studentbarnehagenes spesielle
behov har vært drøftet.
Rådmannen mener punkt 2 bør vurderes i sammenheng med sak om helhetlig studentpolitikk som skal
legges frem til politisk behandling høsten 2007. Rådmannen gjør i saken rede for tre alternative modeller
for foreldrebetaling, som eventuelt må innarbeides i kommunens økonomiplan for 2008-2011 dersom
bystyret velger å prioritere dette virkemidlet i studentpolitikken.
2. DAGENS SITUASJON FOR SiT-BARNEHAGENE
2.1 Barn av studenter i barnehagene
Studentsamskipnadens helse- og trivselsundersøkelse, som ble gjennomført i 2004, viste at 5 % av de
spurte studentene hadde barn i barnehagealder, dvs. ca 1500 barn. Det er til sammen 270 barn i SiT sine
barnehager. I Trondheim kommune registreres ikke opplysninger som kan gi oss oversikt over hvor mange
barn som går i de øvrige barnehagene.
2.2. Finansiering
SiT driver i dag 5 barnehager som gir tilbud til ca 270 barn. Barnehagedriften skal, i tillegg til å være et
pedagogisk tilbud til barna, bidra til at studenter med barn i barnehagealder gjennomfører sine studier på en
mest mulig effektiv måte og følger oppsatt studieprogresjon. Barnehagedriften omfatter derfor en del
studentspesifikke tiltak som gjør at driftskostnadene er noe høyere enn i andre barnehager.
SiT mottar i dag kommunal støtte til barnehagedriften i tråd med retningslinjene som er gitt i kommunens
tilskuddsmodell for private barnehager. De studentspesifikke tiltakene omfattes ikke av dette. Etter 2005
er disse tiltakene finansiert gjennom det statlige rammetilskuddet til SiT og gjennom ekstraordinær
studieavgift. Før ble de finansiert av øremerket tilskudd til barnehagedrift i Studentsamskipnaden bevilget
av Kunnskapsdepartementet over eget kapittel i Statsbudsjettet.
I 2004 økte statens overføringer til kommunene som følge av at forskrift om likeverdig behandling av
kommunale og private barnehager ble innført. Staten overførte med dette ansvaret for offentlig støtte til
private barnehager til kommunene. Trondheim kommune behandler alle barnehager likt i forhold til
økonomi, men gir ikke særtilskudd til spesifikke tiltak.
SiT søker om kr. 1 270 000 i økonomisk støtte for 2007. Søknaden bygger på SiTs egne beregninger av
merkostnader tilknyttet studentspesifikke tiltak og redusert foreldrebetaling i 2007:
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Studentspesifikke tiltak
kr. 1 070 000
Redusert foreldrebetaling (ut over makspris)kr. 800 000
Sum
kr. 1 870 000
- Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet
kr. 600 000
Søknadsum
kr. 1 270 000

2.3 Studentspesifikke tiltak i SiTs barnehagetilbud
I sin søknad om økonomisk støtte, presenterer SiT en oversikt over tiltak som er utviklet for å ivareta den
spesielle situasjonen som studenter med små barn er i. Tiltakene er spesielt tilpasset enslige foreldre,
foreldre der begge studerer, foreldre som mangler familienettverk og andre etablerte nettverk og
studentfamilier med lav betalingsevne.
Opptak
Barn av enslige studentforeldre og barn av foreldre der begge studerer, prioriteres ved opptak.
Barnehagene har opptak hele året, men har spesielt fokus på 15. juli når opptak til studier skjer. Studenter
får tilbud om barnehageplass fra barnet er 6 måneder.
Utvidet og fleksible åpnings- og oppholdstider
SiT gir tilbud om kvelds- og lørdagsbarnehage til alle studenter som har barn i barnehagealder i Trondheim
– uavhengig av om barnet har sitt ordinære dagtilbud i en av SiT sine barnehager eller ikke. Tilbudet skal
sikre at studenter kan delta i kollokviegrupper, studere i eksamensperioder etc. Åpningstiden kan tilpasses
praksisperioder og forelesningstidspunkt. I dialog med den enkelte student kan individuell åpningstid
avtales. Barnehagene gir også tilbud om å følge barnet i kveldsbarnehage når det er nødvendig.
Eksamensgaranti
Barnehagene gir eksamensgaranti ved å gi tilbud om at syke barn blir ivaretatt i barnehagen eller i hjemmet i
eksamensperioder og på eksamensdagen. Dette tilbudet gjelder også alle studenter i Trondheim.
Nettverksbygging
Mange studenter kommer flyttende til Trondheim. Barnehagene ved SiT legger til rette for nettverksbygging
mellom studentfamilier med små barn. Dette skjer blant annet ved at det legges til rette for sosiale
sammenkomster på ettermiddag- og kveldstid der ansatte i barnehagene er til stede. De ansatte har
kompetanse om og kjenner studiesituasjonen. Dette tilbudet er spesielt aktuelt for internasjonale studenter.
SiT driver også åpen barnehage på Moholt studentby som i hovedsak blir brukt av internasjonale
studenter.
2.4 Dagens økonomiske rammebetingelser for drift av studentbarnehagene i Trondheim
Studentsamskipnadens barnehager omfattes av de samme støtteordninger som alle godkjente barnehager
har rett på både når det gjelder statlige driftstilskudd og kommunalt tilskudd.
Det statlige driftstilskuddet er nærmere beskrevet i rundskriv F-02/2007; Statstilskudd til drift av
barnehager. Driftstilskuddet til private barnehager er høyere enn tilskuddet til offentlige barnehager.
Tilskuddssatsene justeres årlig i Statsbudsjettet. Studentsamskipnadens barnehager omfattes av ordningen
som gjelder private barnehager.
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Forskrift om økonomisk likeverdig behandling er retningsgivende for tilskuddsordninger til private
barnehager. Forskriftens § 3 sier at kommunen har plikt til å gi tilskudd slik at det samlede offentlige
tilskuddet utgjør minst 85 prosent av det tilsvarende barnehager eid av kommunen i gjennomsnitt mottar i
offentlig tilskudd. Trondheim kommunes tilskuddsmodell likestiller private og kommunale barnehager fullt ut
med henhold til offentlig tilskudd. I 2006 mottok SiT 5,2 mill i kommunalt tilskudd. SiT gir uttrykk for at
dette har medført mer og bedre forutsigbarhet for generelle barnehagedriften.
Bystyret i Trondheim kommune vedtok i sak 195/05 ny tilskuddsmodell for private barnehager fra
01.01.06. Bystyret vedtok samtidig at rådmannen skal legge fram en evaluering av erfaringene med
tilskuddsmodellen, sammenholdt med utviklingen i de statlige rammevilkårene for økonomisk likeverdig
behandling. Trondheim kommune yter ikke økonomisk støtte til barnehager drevet av SiT eller til andre
barnehageplasser for barn av studenter ut over dette.
Den statlige støtten til barnehagedrift i Studentsamskipnadens barnehager (som ikke omfattes av de
ordinære tilskuddsordningene) er redusert fra kr. ca 7 mill kr i 2004, kr. 2 mill i 2005, kr. 1,2 mill i 2006
og kr. 600 000 i 2007.
3. FORELDREBETALING OG MODERASJONSORDNINGER
3.1. Foreldrebetaling i SiT i dag.
SiTs barnehager har gradert foreldrebetaling etter inntekt og betrakter ikke studielån som inntekt. I tillegg
har de ordninger der foreldre får redusert foreldrebetaling mot at de arbeider i barnehagene. Dette er
spesielt utviklet i Bregneveien barnehage som baserer driften på at foreldre arbeider deltid og uten lønn i
stillinger som inngår i barnehagens grunnbemanning.
Foreldrebetalingen i SiT i 2007:
Inntekt
<150 000 150 000 – 220 000 > 220 000 Foreldremedvirkning
Sats
1 550
2 150
2 330
500
SiT opplyser at konsekvensene dersom kommunen ikke yter ekstra tilskudd til de spesifikke tiltakene vil være
økning i foreldrebetalingen ved SiT sine barnehager fra høsten 2007.

3.2 Foreldrebetaling i Trondheim kommune
Forskrift om foreldrebetaling fastsetter makspris og retningslinjer for moderasjonsordninger.
Søskenmoderasjon gjelder for alle barnehager, og er fastsatt med minimum 30 % moderasjon for barn nr.
2, og minimum 50 % for barn nr. 3 eller flere. Forskriftens § 3 sier videre at alle kommuner skal ha
ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for
foreldrebetaling. Trondheim kommunes moderasjonsordning er vedtatt av bystyret. Studentfamilier
omfattes av de samme ordningene for foreldrebetaling og moderasjon som andre småbarnsfamilier.
Trondheim kommunes moderasjonsreglement definerer studielån som inntekt.
Moderasjon på økonomisk grunnlag gis etter søknad og vurderes i forhold til familiens totale betalingsevne,
dvs familiens samlede inntekter og utgifter. Vurderingene følger sosialtjenestens satser for livsopphold.
Dersom det innvilges moderasjon på økonomisk grunnlag, gis det ikke søskenmoderasjon. Siden
Trondheim kommune beregner studielån som inntekt har ikke SiT oversendt moderasjonssøknader fra
studentbarnehagene til Trondheim kommune. Beregninger som er foretatt i forbindelse med utredning av
saken viser at noen søkere ville fått innvilget moderasjon etter kommunens retningslinjer. Rådmannen viser
til beregningene som er gjort under punkt 3.2.
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Enslige forsørgere mottar blant annet forsørgerstipend fra Lånekassen. Videre har enslige forsørgere som
er under utdanning rett til stønad til barnetilsyn fra trygdeetaten. Denne stønaden er for tiden begrenset til
64 % av utgiften til barnetilsyn. Ved en makspris på foreldrebetaling på kr. 2 330 vil mottaker få en stønad
på kr. 1 491.

3.3 Foreldrebetaling for studentplasser i andre byer og samskipnader
I samarbeid med SiT har rådmannen kartlagt hvordan foreldrebetalingen er i andre storbyer og
studentsamskipnader. Tabellen under viser hvilke betalingssatser de andre byene har. Alle satsene som
oppgis angår heldagsplasser.
Betalingsregulativ i fem byer:
Inntektsgraderte satser
Oslo kommune
Bergen kommune
Kristiansand kommune

Inntil 150 000
kr 777
Inntil 150 000
kr 559
Inntil 200 000
kr 1 346

Ikke inntektsgraderte satser
Trondheim kommune
Tromsø kommune
Stavanger kommune

150 000 – 250 000
kr 2 071
150 000-185 000 185 0000-235 000
kr. 1 188
Kr 1 957
200 000 – 300 000
kr 1 657

Over 250 000
kr 2 330
Over 235 000
kr 2 330
Over 300 000
kr 2 330

kr 2 330
kr 1 850
kr 2 330

Sammenligningen med andre storbyer viser at byene har ulike ordninger. Bergen kommune betrakter lån i
lånekasse som inntekt for enslige forsørgere som har bidrag til barnetilsyn. Oslo kommune og Stavanger
kommune betrakter ikke studielån som inntekt.
Trondheim kommunens har ordninger som ivaretar kommunens forpliktelser om redusert foreldrebetaling
for familier med lav betalingsevne. I denne ordningen betraktes, som før vist, studielån som inntekt.
Betalingsregulativ i samskipnadenes barnehager i de samme byene:
Inntektsgraderte satser
SIOslo
SIBergen
SIAKristiansand
SITrondheim

Inntil 150 000
kr 620
Inntil 150 000
kr 559
Inntil 200 000
kr 1 346
Inntil 150 000
kr 1 550

Egen studentpris uavhengig av inntekt
SITromsø
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150 000 – 250 000
kr 1 860
150 000-185 000 185 000-235 000
kr 1 188
kr 1 957
200 000 – 300 000
kr 1 657
150 000 – 220 000
kr 2 150

Over 250 000
kr 2 330
Over 235 000
kr 2 330
Over 300 000
kr 2 330
Over 220 000
kr 2 330

kr 1 850
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SIStavanger

kr 1 750

Som tabellen viser, så har SiT lavest inntektsgradering for betaling av makspris.

4. VURDERING
Rådmannen mener det er viktig at kommunen støtter opp om tiltak som bidrar til at studenter med barn i
barnehager i Trondheim får et tilbud som er tilpasset studentenes behov. SiT har lang erfaring med dette og
det er derfor hensiktmessig at kommunen støtter tiltakene og går inn i et mer forpliktende samarbeid med
SiT om å videreføre studentspesifikke tiltak for alle studenter med barn under skolepliktig alder.
Kommunens målsetting om å være en attraktiv og foretrukken studieby forsterker dette. For å legge til
rette for dette kan studentbarnehager trenge noe høyere offentlig støtte enn andre barnehager. Dette er lagt
til grunn i vurderingen av saken.
3.1 Studentspesifikke tiltak
Full barnehagedekning skaper nye forutsetninger for hele barnehagesektoren. Hvordan ”barnehagebildet”
ser ut i fremtiden er vanskelig å si i dag. Et av spørsmålene, som rådmannen i dag ikke kan svare på, er
hvordan behovet for barnehager tilpasset spesielle brukergrupper vil bli. Flere barnehager vil i større grad
enn nå måtte tilpasse seg flere og forskjellige brukerbehov. Kommunens og barnehagenes fokus på
brukermedvirkning gjør at dette er under kontinuerlig utvikling i hele sektoren.
Dagens situasjon ved at kommunen garanterer alle som søker barnehageplass innen 1. mars skal få tilbud
om plass fra 1. august, gjør at studenter som ikke søker barnehageplass før i juli ikke omfattes av
garantien. Med full barnehagedekning regner imidlertid rådmannen med at kommunen i stor grad vil kunne
imøtekomme det totale behovet for barnehageplasser i 2007. Trondheim kommune har ingen
begrensninger nedad i alder ved opptak. De fleste barnehager som i dag har tilbud om småbarnsplasser vil
kunne tilby plasser til barn fra de er 6 måneder – og enda yngre om behovet for det er til stede.
Kommunale barnehager tilbyr ikke utvidete og fleksible åpnings- og oppholdstider eller eksamensgaranti
slik studentbarnehagene gjør. Rådmannen mener derfor det er viktig at kommunen legger til rette for og gir
økonomisk støtte til at SiT kan videreføre dette tilbudet for alle studenter som har barn i barnehagealder.
Samtidig er det viktig at kommunen i samarbeid med SiT arbeider mer aktivt for å gjøre tilbudene kjent.
Nettverksbygging mellom studentfamilier med små barn anser rådmannen som et viktig tiltak å videreføre.
Rådmannen går derfor inn for at kommunen også bidrar økonomisk til at dette kan videreføres – også som
et tilbud til alle studentfamilier.
Dagens tilskuddsmodell til private barnehager skal evalueres. Rådmannen vil i den forbindelse vurdere å
legge inn nye tildelingskriterier som omfatter utvidete åpnings- og oppholdstider og tiltak tilknyttet
eksamensgaranti og nettverksbygging. Eventuelle nye kriterier for tildeling vil få konsekvenser og måtte
innarbeides i økonomplan for neste fireårsperiode (2008-2011).
Rådmannen vil prioritere å sikre en videreføring av det studentspesifikke tilbudet som SiT gir. Dersom en
tar hensyn til de utgiftene de oppgir til dette og lar Kunnskapsdepartementets øremerkede tilskudd gå til
fradrag, gjenstår en udekt utgift på kr. 470.000 i 2007.
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Ordningen med redusert foreldrebetaling mot ulønnet arbeid i barnehage omfattes ikke av tiltakene
rådmannen på sikt vil foreslå å gi økonomisk støtte til. Det ordinære kommunale tilskuddet som ytes i tråd
med kommunens retningslinjer for likeverdig behandling mellom offentlige og private barnehager skal bidra
til at SiT er i stand til å drive barnehager med ordinære lønnsutgifter på lik linje med andre barnehager.
Dersom SiT ønsker å videreføre en ordning med foreldremedvirkning til sterk redusert pris bør dette, etter
rådmannens vurdering, bekostes av eier. Denne utgiften, oppgitt til kr. 800.000 foreslår rådmannen derfor
å avslå.

3.2 Framtidig foreldrebetaling for studenter med barn i barnehage
Foreldrebetalingen for studenter med barn i barnehage bør sees i sammenheng andre studentpolitiske tiltak
som kommunen skal iverksette. Prosjektene ”Campusutvikling i Trondheim 2020” og ”StudieENprosjektet” har i seg visjoner om å videreutvikle Trondheim som ”en attraktiv, kreativ og ledende
kunnskapsby nasjonalt og internasjonalt,” og at ”Trondheim skal være den foretrukne studiebyen i Norge.”
Rådmannen anser at pris og kvalitet for en barnehageplass er en av flere faktorer som har betydning for
hvordan studiesituasjonen oppleves. Det er imidlertid viktig at foreldrebetaling beregnes ut fra de samme
prinsippene for alle studenter – uavhengig av hvilken barnehage de benytter.
Rådmannen har utredet og legger her fram tre alternative forslag til vurdering. I beregningen har rådmannen
lagt til grunn at det går 600 barn av studenter i barnehagene. Det må understrekes at dette tallet er beheftet
med stor usikkerhet da kommunene ikke har system som registrerer dette.
Alternativ 1 er å videreføre dagens moderasjonsregulativ. Dette alternativet viderefører studielån som
inntekt. Alternativet gir likeverdig behandling av foreldre/foresatte med barn i alle barnehager – uavhengig
av hvilken barnehage de går i. Alle barnehageeiere får dekket moderasjon på økonomisk grunnlag fra
kommunen forutsatt at foreldrene/foresatte søker om dette og at kommunens søknadsprosedyre følges.
Denne ordningen vil medføre saksbehandling av flere moderasjonssøknader fra SiT fordi SiT til nå ikke har
videreformidlet moderasjonssøknader på økonomisk grunnlag.
I forbindelse med utredningen av denne saken fikk rådmannen i januar oversendt 60 søknader om
moderasjon fra SiT. Dette var søknader som var behandlet av SiT og gitt moderasjon etter deres
retningslinjer. Etter kommunens regler for moderasjon ble resultatet at
- 4 søknader ville fått innvilget moderasjon
- 45 søknader ville fått avslag
- 10 søknader ville blitt tilbakesendt på grunn av for dårlig dokumentasjon
Kommunens merutgifter etter denne beregningen ville kommet på ca kr 100 000.
Alternativ 2 er en revidering av dagens moderasjonsreglement som innbærer at studielån ikke betraktes
som inntekt ved beregning av foreldrebetaling i barnehage. Kommunens moderasjonsreglement ble sist
revidert i 2003. Moderasjonsordningen skal ivareta betalere med lavest betalingsevne. En utredning som
viser om ordningen er innrettet slik at den gir for eksempel studenter god nok moderasjon er nødvendig.
Som tidligere nevnt betrakter Trondheim kommune studielån som inntekt ved moderasjonsbehandlingen.
Ved å ikke betrakte studielån som inntekt, vil den økonomiske situasjonen for studenter som har studielån
som eneste inntekt bedres. Med en slik endring vil forskrift om økonomisk likeverdig behandling fortsatt
ivaretas. Endringen vil medføre økt saksbehandling da studenter fortsatt må søke om moderasjon på
økonomisk grunnlag.
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Rådmannen har behandlet de samme søknadene som ble oversendt i januar med alternativ 2 som grunnlag.
Dette ga følgende resultat:
- 9 søknader ville fått innvilget friplass
- 13 søknader ville fått innvilget delvis moderasjon
- 27 ville fått avslag
- 10 søknader ville blitt tilbakesendt på grunn av for dårlig dokumentasjon
Kommunens merutgifter etter denne beregningen ville kommet på ca 1,0 mill kr.
Alternativ 3 handler om subsidiert foreldrebetaling for studenter; lavere makspris for studenter.
Sammensetning av betalere i SiT etter deres graderte betalingssatser er i dag:
- 29 % betaler kr 1 550
- 16 % betaler kr 2 150
- 52 % av studentene betaler kr 2 330
- 3 % betaler kr 500 (på grunn av foreldremedvirkning)
Rådmannen har beregnet kostnadene ved en tilsvarende løsning med utgangspunkt i tre ulike satser for
redusert makspris:
Sats for foreldrebetaling
Kommunens årlige kostnader for et Kommunens totale årlige
barn
kostnader på
kr 1 500
kr 8 500
3,8 millioner kr
kr 1330
kr 12 300
4,9 millioner kr
kr 1000
kr 14 630
6,5 millioner kr
Ca 50 % av alle som har sine barn i studentbarnehagene i Trondheim betaler makspris. De som i dag
betaler makspris i studentbarnehagene, består av mange par hvor den ene parten jobber og den andre er
student. Det er i dag mange ulike måter å gjennomføre studier på. Etter rådmannens vurdering vil en
subsidiert studentpris ikke nødvendigvis treffe de som har dårligst økonomi. Det vil imidlertid være å
betrakte som et konkurransefortrinn i forhold til andre studiesteder.
Ved dette alternativet vil det være nødvendig å etabler ordninger der studentbarn registreres. Kommunen
må stille krav om at studieprogresjon følges og sette opp retningslinjer med klare definisjoner av hvem som
skal omfattes av ordningen. Rådmannen vil anta at denne ordningen vil medføre mindre krav til
dokumentasjon enn ved behandling av søknader om moderasjon på økonomisk grunnlag.
Dagens tilskuddsmodell for private barnehager er basert på at makspris for alle plasser er kr. 2 350. Ved å
innføre lavere makspris for studenter vil ikke barnehagens eier, slik dagens ordning fungerer, være sikret
refusjon. Ordningen som medfører at studenter søker ”studentpris” vil i så fall måtte legges inn som et nytt
kriterium som det kan søker refusjon for. Eier vil imidlertid, etter dagens modell, være berettiget å få
refundert beløpet de taper når foreldre får innvilget redusert foreldrebetaling gjennom
moderasjonsreglementet.
Med bakgrunn i ovenstående utredning vil rådmannen anbefale alternativ 2 som innbefatter en revidering av
kommunens reglement for moderasjon på økonomisk grunnlag der å betrakte studielån som inntekt faller
bort. I tillegg til at dette er et rimelig alternativ så videreføres dagens prinsipp om økonomisk likeverdig
behandling av alle barnehager. Dette alternativet fanger opp studentene med lavest betalingsevne. Det
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subsidierer ikke studenter med god økonomi. Ordningen vil la seg gjennomføre innenfor kommunens
etablerte system for moderasjonsbehandling. Rådmannen ser det som en fordel at kommunen ikke må
innfører nye rutiner for kontroll i forbindelse med foreldrebetaling i barnehage. Ut fra en totalvurdering
mener rådmannen derfor at dette tiltaket vil være det som best og mest rettferdig ivaretar de studentene
som har lavest økonomi.
4. KONKLUSJON
Rådmannen legger tre prinsipp til grunn i vurderingen av økonomiske tiltak knyttet til drift av
studentbarnehager og foreldrebetaling i barnehager for studenter:
• SiT er en viktig aktør som barnehageeier i Trondheim. Kommunen bør derfor legge til rette for
tilskuddsordninger som gjør studentbarnehagene i stand til å opprettholde og videreutvikle et
barnhagetilbud med kompetanse og tiltak som er tilpasset alle studentforeldres behov.
• Spesielle ordninger for foreldrebetalingen i barnehage for studenter bør sees i sammenheng
med andre studentpolitiske tiltak.
• Trondheim kommune ønsker en ordning for foreldrebetaling i barnehage som tar utgangspunkt i
faktisk betalingsevne.
Rådmannen anbefaler støtte til SiT for å videreføre studentspesifikke tiltak som utvidet åpningstid,
eksamensgaranti, nettverksbygging og foreldremedvirkning i 2007. En forutsetning for dette er at tiltakene
videreføres som tilbud til alle studentforeldre som har barn i barnehagealder. Støtten gis som et
engangstilskudd i 2007. Videre støtte ivaretas innenfor rammene av revidert tilskuddsmodell for private
barnehager i neste økonomiplanperiode. Økonomisk støtte til tiltak med foreldremedvirkning til sterkt
redusert foreldrebetaling må eventuelt videreføres i SiT sin regi innen de rammer de har.
Rådmannen finner ikke økonomisk dekning for et tilskudd som kompenserer for ytterligere redusert
foreldrebetaling. Jeg har imidlertid vist til ulike modeller for foreldrebetaling for studenter og gitt en
anbefaling av alternativ. Rådmannen anbefaler videre en revidering av kommunens moderasjonsreglement
som betyr at studielån ikke lenger er å betrakte som inntekt ved beregning av foreldrebetaling i barnehage.
Bystyret bør se anbefalingen i sammenheng med andre studentpolitiske tiltak, og rådmannen anbefaler at
bystyret fatter endelig vedtak om foreldrebetaling for barn av studenter når sak om helhetlig studentpolitikk
skal behandles høsten 2007. Endelig avgjørelse omkring de to forhold som er behandlet i denne saken blir
å avgjøre i forbindelse med behandlingen av økonomiplan for neste periode.
Rådmannen beklager at departementets tilskudd til Samskipnadene er redusert og forutsatt håndtert av
kommunene. Selv om skjønnsmidlene er omfattende, er de forutsatt å dekke en rekke konsekvenser som
vi ikke fullt ut overskuer rekkevidden av. Tilsvarende dilemma har Trondheim kommune når det gjelder
sykehusbarnehagene.

Ressursnivået i barnehagene er meget knapt og det er et press på flere utgiftsområder.
Rådmannen finner det imidlertid forsvarlig å belaste skjønnsrammen med noe økt overføring til SiT.
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Trondheim kommune
Rådmannen i Trondheim, 14.5.2007

Jorid Midtlyng
kommunaldirektør
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