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FORSKRIFT OM LIKEVERDIG BEHANDLING AV PRIVATE
BARNEHAGER - FASTSETTING AV TILSKUDDSSATSER OG
OVERGANGSORDNINGER I 2011

Behandling:
Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) foreslo pva Ap, SV, Sp, MDG, R alternativ til pkt 7:
a) At det er inngått pensjonsavtaler for barnehagens ansatte. Pensjonsalder for ansatte i kommunale
barnehager skal være veiledende.
Jan-Åge Sneve Gundersen (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, Sp, MDG:
Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med Studentsamskipnaden for å finne felles løsninger for å kunne
ivareta de studentspesifikke utfordringer deres barnehager har.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo:
1.
Alternativt forslag til innstillingens punkt 2b:
Muligheten til å gi ekstra kapitaltilskudd til private barnehager som har dokumenterte kostnader
utover det tilskuddet den nasjonale satsen gir skal videreføres som tidligere. Sak om retningslinjer for
ekstra kapitaltilskudd legges frem for politisk behandling samtidig med budsjett 2012.
2.
Alternativt forslag til innstillingens punkt 7:
For å gjøre det enklere for foreldre å velge barnehage etter kriterier som er viktige for den enkelte
familie, oppretter Trondheim kommune en kvalitetsportal for trondheimsbarnehagene på nett. På
denne siden skal publikum enkelt kunne hente frem informasjon om de ulike barnehagene.
Informasjonen kan blant annet omhandle barnehagenes beliggenhet, byggenes tilstand, spesialisering
på f.eks. musikk eller friluftsliv, kvadratmeter pr barn, andel faglærte, informasjon fra
brukerundersøkelser og fra eventuelle tilsyn.
3.
Tilleggsforslag – Nytt punkt 10:
For å sikre reell likebehandling av private og offentlige barnehager, felles forståelse og større
gjennomsiktighet skal vektingen i den kommunale budsjettmodellen endres til å bli lik den vektingen
forskriften fastslår for de private. Endringen implementeres fra og med 1.1. 2012.
Votering:
Innstillingen unntatt pkt 2b og 7 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering mellom innstillingen pkt 2b og Baustads Ranums forslag 1 ble innstillingen
vedtatt med 52 (37Ap, 7SV, 3R, 2Sp, 2MDG, 1PP) stemmer mot 32 stemmer (13H, 12FrP, 3V,
3KrF, 1DEM) avgitt for Baustads Ranums forslag.
Baustads Ranums forslag 7 fikk 32 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt.
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Innstillingen pkt 7b fikk 1 stemme (1DEM) og falt.
Gundersens forslag ble vedtatt mot 32 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1DEM).
Innstillingen pkt 7 unntatt pkt 7b ble vedtatt mot 4 stemmer (1H, 2FrP, 1DEM).
Baustads Ranums forslag pkt 10 fikk 32 stemmer (13H, 12FrP, 3V, 3KrF, 1DEM) og falt..
PP, Sp, V, MDG, KrF sluttet seg til flertallsmerknaden fra komiteen.
H, PP, FrP, V, KrF, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl.
VEDTAK:
1. Bystyret fastsetter følgende satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd til private ordinære
barnehager, private familiebarnehager og private åpne barnehager i Trondheim med virkning
fra 1. januar 2011:
Tilskuddssatser 2011 per år
Ordinær barnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Familiebarnehage
Driftssats, inklusive 4 %
adm.
Heltidsplass 0-2 år
Heltidsplass 3-6 år
Kapitalsats
Heltidsplass 0-6 år
Åpen barnehage
6-15 timer
16 timer +

100 % -sats,
kroner

157 300
75 500
7 800

115 600
86 600
11 700

9 800
17 000

2. Bystyret vedtar følgende overgangsordninger for 2011:
b) Ekstra driftstilskudd til ordinære private barnehager med høy småbarnsandel. Det gis 10 000
kroner i ekstra driftstilskudd per år per barn 0-2 år omregnet i heltidsplasser, til ordinære
private barnehager som overstiger den gjennomsnittlige andelen småbarn på 37 prosent som
de private barnehagene i Trondheim hadde i 2010.
c) Ordinære private barnehager med kapitalkostnader/husleie som ikke dekkes av kapitalsatsen
i innstillingens pkt 1, kan søke om ekstra kapitaltilskudd på bakgrunn av dokumenterte
opplysninger gitt på skjema fastsatt av Trondheim kommune.
d) Finansiering av baselokaler for private familiebarnehager videreføres i 2011 for allerede
inngåtte avtaler.
3. Ekstra driftstilskudd i 2011 som følge av overgangsordningen i innstillingens pkt 2 a skal ikke
regnes inn i grunnlaget for beregning av andelen offentlig finansiering i prosent som
barnehagen etter forskriften har krav på i 2012.
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4. Bystyret setter som vilkår at private barnehager må tilby det antall barnehageplasser som det
er kapasitet til i barnehagens godkjente leke- og oppholdsareal før barnehagen mottar ekstra
tilskudd til kapitalkostnader.
5. Bystyret ber rådmannen komme tilbake til bystyret med egen sak på finansieringsmodell fra
2012, med eventuelle forslag til endringer i dagens vilkår for kommunalt tilskudd til private
barnehager i Trondheim.
6. Bystyret ber rådmannen om å utrede vilkår i saken med sikte på likeverdige lønns- og
arbeidsvilkår i private og kommunale barnehager.
7. Bystyret ber rådmannen se på hvordan det kan innarbeides rutiner for at private barnehager
årlig skal rapporter inn dokumentasjon på følgende etter fast modell fra 2012:
a) At lønns- og arbeidsvilkår er lik eller bedre enn av til enhver tid gjeldende
landsomfattende tariffavtale, eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke.
b) At det er inngått pensjonsavtaler for barnehagens ansatte. Pensjonsalder for ansatte i
kommunale barnehager skal være veiledende.
c) Samtlige ansattes utdanning og hvilken stilling de fyller i barnehagen.
d) Den enkeltes barnehagens bemanningsnorm i forhold til antall barn.
Bystyret ber rådmannen utarbeide et rapporteringsskjema for dette. Skjemaet må utarbeides
på en sånn måte at de overstående punktene enkelt kan fylles ut og blir sammenlignbare
mellom private og kommunale barnehager.
8. Bystyret ser at det er private barnehager med ulike behov, og Bystyret ber derfor
rådmannen om en ny sak på konsekvensene av overgangsordningen før budsjettet for 2012
legges fram.
9. Bystyret ber om at modellen som utarbeides må sikre forutsigbarhet for de private
barnehagene på sikt.
FLERTALLSMERKNAD – R, Ap, SV, PP, Sp, V, MDG, KrF:
For innvandrerfamilier er barna et viktig bindeledd til det norske samfunnet. Fylkesmannen
oppfordres til å sette av egne midler til barnehager med minoritetspråkelige barn med sikte på å
styrke forholdet mellom barnehager og foreldrene.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp, MDG, H, PP, FrP, V, KrF, DEM:
Bystyret ber Rådmannen gå i dialog med Studentsamskipnaden for å finne felles løsninger for å kunne
ivareta de studentspesifikke utfordringer deres barnehager har.
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