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Kostnadsoverslag søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Saksopplysninger
Kommunestyret behandlet i sak 22/23 Foreldrebetaling SFO fra 1.8.22. Saken omhandlet
betalingsregulativ etter Stortingets vedtak om 12 timer gratis SFO for alle 1.klassinger gjeldene fra
1.august 2022.

Kommunestyret vedtok:
Betalingssatser for SFO fra 1.8. 22 fastsettes i henhold til vedlagte dokument.
Helse og oppvekst ber kommunedirektøren legge fram et kostnadsoverslag over hva det vil koste å se
søskenmoderasjon for SFO og barnehage under ett.
Nasjonal forskrift om Foreldrebetaling i barnehager § 3a sier følgende:
Søskenmoderasjon er 30 prosent for barn nummer to og 50 prosent fra og med barn nummer tre.
Søskenmoderasjon gis også når søsken går i forskjellige barnehager. Søskenmoderasjon gis på den
rimeligste plassen. Ved samme pris gis søskenmoderasjon til det yngste barnet. Søskenmoderasjonen
omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de er
registrert i folkeregisteret.
Der foreldrene har avtalt delt bosted for barnet, skal barnet anses for å være fast bosatt begge
steder/med begge foreldrene. Det må leveres søknad med dokumentasjon om samværsavtale
(minimum 40 prosent).
Regelen fra nasjonal forskrift er videreført i vedtekter for kommunale barnehager i Oppdal.
Når det gjelder SFO er det ingen nasjonale krav til søskenmoderasjon. Vedtektene for SFO i Oppdal
har ingen bestemmelser om søskenmoderasjon, men i vedtatt betalingsregulativ gis det 50%
søskenmoderasjon for barn nr. 2 eller flere .
For familier med lav inntekt finnes nasjonale ordninger både for SFO og barnehage for redusert
foreldrebetaling.
En ordning med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage kan innrettes på ulike måter. Ulike
måter medfører ulik kostnad.

En usikkerhetsfaktor i beregning av kostnad er at det vil variere fra år til år hvor mange familier som
har barn både i barnehage og i SFO. Det vil også variere hvor mange 1.klassinger i SFO som har
søsken i barnehage. Fra 1.8.22 blir månedsavgift for SFO for 1.klassinger sterkt redusert jfr. sak 22/23.
12 timers tilbudet blir gratis og et tilbud over 15 timer vil koste kr.1071 pr. måned for 1.klassinger, mot
kr. 2597 for 2.-4.klassinger.. Dette gjør at det vil ha en lavere kostnad å innvilge søskenmoderasjon til
1.klassinger.
I saken er kostnadsberegningen gjort ut fra antall familier med barn både på SFO og barnehage april
2022 og med vedtatte satser gjeldende fra 1.8.2022. Det er pr. i dag 50 familier i Oppdal som har barn
i begge virksomhetene. I disse familiene er det 57 barnehagebarn og 55 SFO-barn. 23 av SFO- barna
med søsken i barnehage går i dag 1.trinn.
I beregningen er det ikke tatt hensyn til om noen av familiene har redusert foreldrebetaling pga. lav
inntekt. Det er ikke gjort beregning om flere vil velge SFO pga. lavere kostnad. Det er heller ikke tatt
hensyn til at noen barn har deltidsplass i barnehage eller skole, noe som vil redusere kostnaden noe.
Det er her gjort beregning for 3 ulike alternativ:
1. Søskenmoderasjon gis på barnehageplassen(e) med 30 % for barn nr.2 og 50% for barn nr. 3.
30 % søskenmoderasjon på en heldagsplass i barnehage vil fra 1.8.22 utgjøre kr.10.065 pr.
barn pr. år.
Med 50 barn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca. kr.500.000 pr. år.
2. Søskenmoderasjon gis på SFO-plassen(e) med 50% for barn 2 eller flere.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
14.283 pr. barn pr. år.
50% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
5.890 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen ca.
kr.520.000 pr. år.
3. Søskenmoderasjon gis på gis på SFO-plassen(e) med 30% for barn 2 og 50% for barn 3 eller
flere.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 2. -4. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
8.570 pr. barn pr. år.
30% søskenmoderasjon på en fulltidsplass i SFO for 1. klassinger vil fra 1.8.22 utgjøre kr.
3.534 pr. barn pr. år.
Med 27 barn 2.-4.trinn og 23 barn 1.trinn blir samlet inntektsbortfall for kommunen kr.312.000
pr. år.
Miljøfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Landbruksfaglig vurdering
Ikke aktuelt
Folkehelsevurdering
Ikke aktuelt

Vurdering
Søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil være økonomisk gunstig for de familiene det
gjelder, men vil ha en betydelig kostnad for Oppdal kommune.
En slik ordning vil føre til et inntektstap som må kompenseres enhetene på vanlig måte og må legges
inn kommunens handlingsplan.
Kommunale barnehager og SFO har pr. i dag to ulike program som ikke snakker sammen ,
henholdsvis IST barnehage og Visma Flyt skole. Private barnehager har egen fakturering. En ordning
med søskenmoderasjon på tvers av SFO og barnehage vil medføre mer manuelt arbeid med
fakturering.
Kommunedirektørens tilråding
Kommunestyret tar kostnadsoverslag for søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO til
orientering.

