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Foreldrebetaling i SFO og barnehage

Formannskapet-23.03.2022- 037/22

Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det bes om en sak om prinsipper for evt. redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO ved
omstendigheter kommunen ikke rår over.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022- 009/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022-009/22
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Bakgrunn – anmodningsvedtak i FSK sak 009/22 – spørsmål fra representanten Stein Stugu (R)
Bærum kommune har i desember 2021 og januar 2022 hatt reduserte åpningstider i barnehager og SFO som
følge av smittesituasjonen.
Formannskapsmedlem Stein Stugu (R) stilte i forkant av formannskapets møte 12. januar 2022 spørsmål til
kommunedirektøren om reduksjon av foreldrebetaling i perioden med redusert tilbud. Kommunedirektøren
gjorde i notat 10. januar 2022 (FSK sak 006/22 Referatsaker) rede for regelverk som gir kommunen adgang til

å kreve full betaling til tross for redusert tilbud i perioden.
I formannskapets sak 009/22: «Covid 19 - Ny kommunal kompensasjonsordning (del 6) og videreføring
Bærumspakken (del 3) - midler til lokale virksomheter i kommunene» – fattet formannskapet følgende
vedtak:
Kommunedirektøren bes legge fram en sak i løpet av januar med en vurdering av hvordan prisene for
opphold kan tilpasse med reduserte priser for barnehage og SFO i tråd med hvordan åpningstider er
redusert pga Covid.
Representanten Stugu har i etterkant av formannskapsmøtet 12.januar og vedtaket i sak 009/22 oversendt
følgende presisering:
Forslaget [som ble vedtatt i sak 009/22, KD kommentar] formulerte vi nettopp fordi vi mener svaret [i
notat 10. januar 2022 i sak 006/22, KD kommentar] ikke var utfyllende og ønsket en mer konkret
vurdering av kostnader også.
Jeg oppfatter ikke at henvisningene til lovverk nedlegger noe forbud mot å sette ned prisene i tråd med
reduserte åpningstider, og vil derfor gjerne at det skal være en sak. Går ut fra at det også er hensikten
for formannskapet for øvrig, men det er jo bare synsing.
Hvis min juridiske vurdering jo er feil, sva. at det ikke er lov å sette ned prisen, så synes jeg det er en
enda mer interessant politisk sak, også i et bredere perspektiv enn Bærum.»
Rettslige utgangspunkt
Kommunedirektøren bekrefter at regelverket gir kommunen rett til å kreve full betaling for perioden hvor
tilbudet i barnehager og SFO har vært redusert som følge av smittesituasjonen/smittevernhensyn, men at
kommunen ikke har plikt til å kreve full betaling.
Kommunen kan altså velge å gi innbyggerne økonomisk kompensasjon for redusert tilbud, forutsatt at det
opprettes ordninger som sørger for likebehandling av alle berørte i henhold til saklige kriterier.
Kommunedirektøren antar at eventuelle kompensasjonsordninger for barnehagene vil måtte omfatte
foreldre som har fått redusert tilbud i også private barnehager. Dette synes å være en naturlig følge av
hvordan barnehagelovens system for finansiering av private barnehager og regelverket for pliktige
moderasjonsordninger er innrettet. Kommunedirektøren understreker at dette foreløpig ikke er noen sikker
konklusjon, og at spørsmålet eventuelt vil måtte utredes nærmere ved behov.
Mulige kompensasjonsordninger – estimerte kostnader
Barnehage
· Forholdsmessig reduksjon i foreldrebetaling som tilsvarer reduksjon i åpningstiden = ca. 20%
reduksjon? Beregnet kostnad = 7,1 mill.kr
· Reduksjon ned til det som utgjør betaling for deltidstilbud (= under 41 timer), jf. forskrift om
foreldrebetaling i barnehager § 2 – dvs. kun for de som betaler for fulltidsplass. Beregnet kostnad =
2,1 mill.kr
SFO
·

Forholdsmessig reduksjon – som for SFO vil være nokså mye i og med at kuttet er på 2t/dag mens
totalt antall timer i tilbudet er langt færre enn i barnehage. Også mer komplisert fordi antall timer i
tilbudet varierer per trinn / ettersom elevene får flere timer på skolen. Kostnad = 6,5 mill kr.

Dersom kommunen ønsker å gi kompensasjon for at det i utgangspunktet avtalte tilbudet har vært redusert i
en periode, vil dette eventuelt være kompensasjon for tap av timer den generelle reduksjonen i åpningstid
har medført.
Kommunedirektørens vurdering og anbefaling
Kommunedirektøren kjenner ikke til at andre kommuner som har hatt redusert tilbud grunnet
smittesituasjonen/smittevernhensyn i desember 2021 og januar 2022, har gitt økonomisk kompensasjon for

dette. Kommunedirektøren har vært i kontakt med flere av andre store kommuner, blant annet Asker som
har opplyst at det ikke gis kompensasjon for redusert tilbud. Dersom Bærum åpner for en kompensasjon for
redusert åpningstid som skyldes Covid-19, vil dette kunne gi en uheldig presedens for andre kommuner.
Dette har kommunedirektøren vurdert som lite hensiktsmessig.
Til denne vurderingen anfører også kommunedirektøren at en kompensasjon vil medføre omfattende
administrative oppgaver. I tillegg er det usikkert om en slik kompensasjon vil omfattes av
kompensasjonsordningen for Covid-19. Dersom det ikke omfattes av kompensasjonsordningen vil det
medføre en ekstra kostnad for driften av SFO og barnehage i kommunen.
Basert på helheten i overstående opprettholder kommunedirektøren sitt vedtak i Bærum kommune.

Behandlingen i møtet 23.03.2022 Formannskapet
Forslag fremmet av Stein Stugu, R
1) Foreldrebetaling for barnehager og SFO refunderes i tråd med reduserte åpningstider for
januar 2022.
2) Foreldrebetaling barnehager reduseres i overensstemmelse med redusert åpningstid på
ca 20 % med en ramme på 7,1 mill.
3) Foreldrebetaling SFO reduseres i overensstemmelse med redusert åpningstid med en
ramme på 6,5 mill. kr.
4) Reduksjon føres som redusert pris på en faktura i løpet av våren 2022.
5) Ved dokumentasjon på liknende reduksjon i åpningstid i private barnehager tilføres disse
tilsvarende midler, som utbetales barnehagen forutsatt at de tilfaller foreldrene.
Barnehagen må dokumentere behov med en søknad til kommunen.
6) Dekning av midlene innarbeides i forbindelse med Økonomimelding 1.
Forslag fremmet av Kjell Maartmann-Moe, Ap
Det bes om en sak om prinsipper for evt. redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO ved
omstendigheter kommunen ikke rår over.
Votering:
Stein Stugus forslag fikk 1 stemme (R) og falt.
Kjell Maartmann-Moes forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet-23.03.2022- 037/22:

Vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Det bes om en sak om prinsipper for evt. redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO ved
omstendigheter kommunen ikke rår over.

Behandlingen i møtet 15.03.2022 Hovedutvalg for barn og unge
Votering:
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for barn og unge-15.03.2022- 009/22:
Innstilling:
Saken tas til orientering.

