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

Behandling:

VEDTAK:
Saken sendes Oppvekstkomiteen for innstilling til bystyret uten realitetsbehandling av saken:
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:
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a) 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.
b) 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.
c) 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.
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.

Rita Ottervik
Ordfører
Kari Aarnes

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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