Fagenhet for oppvekst og utdanning

Til private barnehager og familiebarnehager

Vår saksbehandler
Ragnhild Granskogen

Vår ref.
18 /40682//A11//
oppgis ved alle henv.

Deres ref.

Dato
27.11.2018

Varsel om endring av betalingssatser for barnehage fra 1.januar 2019 og fra 1.august 2019
I rådmannens forslag til budsjett for Trondheim kommune for 2019 er det foreslått en økning av satsen for
heltidsplass i barnehage, som er i tråd med regjeringens forslag til maksimalpris for barnehage i 2019.
Dersom private barnehageeiere velger å ha lavere foreldrebetaling enn de kommunale barnehagene, vil
ikke differansen bli dekket av kommunens driftstilskudd til private barnehager, jf Forskrift om tildeling av
tilskudd til private barnehager, §11, andre ledd.
Regjeringen foreslår at maksimalprisen for en heltidsplass i barnehage økes fra 2 910 kroner til
2 990 kroner per måned, eller 32 890 kroner per år, fra 1. januar 2019. Denne økningen er i tråd med
anslått lønns- og prisvekst på 2,8 prosent fra 2018 til 2019. Fra 1. august 2019 foreslår regjeringen en
ytterligere økning til 3 040 kroner per måned, eller 33 440 kroner per år. Dette gir en reell økning på 1,7
prosent ut over lønns- og prisstigning.
Tabellen viser dagens satser for foreldrebetaling i 2018 og nye satser for 2019:

Oppholdstid pr
uke

Betaling per måned
2018

Betaling per måned fra 1.
januar 2019

Betaling per måned
fra 1.august 2019

Inntil 9 timer

440 kroner

450 kroner

460 kroner

Far 9 til 17 timer

930 kroner

955 kroner

970 kroner

Fra 17 til 25
timer

1 495 kroner

1 535 kroner

1 560 kroner

Fra 25 til 33
timer

2 055 kroner

2 110 kroner

2 145 kroner

Fra 33 til 41
timer

2 585 kroner

2 655 kroner

2 700 kroner
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41 timer eller
mer

Vår referanse
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2 910 kroner

Vår dato
27.11.2018

2 990 kroner

3 040 kroner

Kostpenger kommer i tillegg til satsene.
For familier med mer enn ett barn i barnehage videreføres dagens regler med søskenmoderasjon på 30
prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre. Videre kan familier med lav
inntekt søke kommunen om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.
Informasjon om moderasjonsordninger finner dere på kommunens nettsider.
Det tas forbehold om endelig vedtak i Trondheim Bystyre i desember om endring av satsene for
foreldrebetaling i barnehage for 2019.
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