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Behandling:
Stian Gårdsvoll (H) fremmet følgende merknad pva H:
Private barnehager kan ikke pålegges ytterligere krav andre enn det som gjelder for og oppfylles av
alle kommunale barnehager i Trondheim.
Arne Byrkjeflot (RV) fremmet følgende merknad pva RV:
Merknad 1:
En forutsetning for at en privat barnehage skal få samme støtte som kommunale barnehager er at de
dokumenterer tarifflønn, pensjonsavtaler og kvalitet/bemanning/kompetanse som i kommunale
barnehager.
Merknad 2:
Trondheim Kommune har langt flere familiebarnehager enn foreldrene ønsker. Trondheim kommune
har som mål å redusere antall familiebarnehager og erstatte med ordinære barnehageplasser. i
forbindelse med dette kan det bli nødvendig å se på støtten til familiebarnehager på nytt,
Merknad 3:
Det er et langsiktig mål at barnehagene skal være i offentlig regi.
Jens Ivar Tronshart (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV:
Bystyret viser til tidligere vedtak (i sak 142/04) om vilkår om ansattes rett til tariff- og pensjonsavtaler
for kommunal støtte til private barnehager.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
FrP, KrF, V sluttet seg til merknaden fra H (mindretallsmerknad).
Ingen sluttet seg til merknadene fra RV.
KrF, Sp, V, RV, PP, MDG sluttet seg til merknaden fra Ap og SV.
VEDTAK:
1. Bystyret vedtar at Trondheim kommunes budsjettfordelingsmodell for
• ordinære kommunale barnehager
• kommunale familiebarnehager
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skal gjelde for tildeling av tilskudd til private barnehager i Trondheim.
2. Bystyret vedtar at følgende supplement i forhold til Trondheim kommunes
budsjettfordelingsmodell skal gjelde for private barnehager i Trondheim:
• Det gis kompensasjon for indirekte kostnader pr plass tilsvarende beregnet nivå for
indirekte kostnader som kan henføres til de kommunale barnehagene.
• For ordinære private barnehager gis det kompensasjon for kostnader til
barnehagelokaler med et basistilskudd. Kostnader ut over dette kan kompenseres
etter søknad med dokumentasjon av kostnadene.
• For private familiebarnehager kan kostnader til baselokaler kompenseres etter
søknad med dokumentasjon av kostnadene.
3. Ny tilskuddsmodell trer i kraft fra 1.1.2006.
4. Tilskuddssatsene justeres årlig i henhold til budsjett for lønns- og prisvekst i de kommunale
barnehagene.
5. Bystyret ber rådmannen utarbeide forslag til vilkår om tariffavtaler og pensjonsordninger for
ansatte i private barnehager. Bystyret ber i tillegg rådmannen utrede andre rimelige og
relevante vilkår som kan knyttes til kommunalt tilskudd.
6. Bystyret ber rådmannen systematisere og innen to år legge fram en evaluering av de
erfaringene som gjøres med denne tilskuddsmodellen, sammenholdt med utviklingen i de
statlige rammevilkår for økonomisk likeverdig behandling.
7. Bystyret tar rådmannens redegjørelse om familiebarnehager til etterretning, jfr sakens pkt 4.1.

FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, KrF, Sp, V, RV, PP, MDG:
Bystyret viser til tidligere vedtak (i sak 142/04) om vilkår om ansattes rett til tariff- og pensjonsavtaler
for kommunal støtte til private barnehager.
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