
Spørsmål til budsjett: 

Mads Løkeland – SV 

1. Søskenmoderasjon i barnehage og SFO 

Det er i dag søskenmoderasjon i barnehagane. 

Kva vil det koste å innføre søskenmoderasjon dersom ein ser barnehage og SFO som eit 

gjennomgående tilbod? 

2. Løn/motivasjonspenger for psykisk utviklingshemma. 

I møte i Kontrollutvalget i går, kom det fram at løn/motivasjonspengar for dei som jobbar i for 

eksempel Sampro og Orkdalstorget sannsynlegvis ikkje har fått justert timelønna dei siste 18 åra. 

Det dreier seg sannsynligvis ikkje om eit stort beløp, men spørsmålet mitt er kor mykje det vil 

koste å justere opp timeløna tilsvarande lønsutviklinga elles i samfunnet i løpet av den tida løna 

har stått stille ? 

 

Svar på spørsmål: 

1. Søskenmoderasjon i barnehage og SFO 

Søskenmoderasjon 

Barnehage 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehage regulerer hva som er tillatt for kommunen å ta betalt for. 

Følgende punkt er vesentlige: 

 § 1 – Maksimalgrense for foreldrebetaling 

 § 2 – Deltidstilbud 

 § 3 – Moderasjonsordninger 

SFO 

 Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og 
for barn med særskilte behov for 1. – 7. årstrinn.  

 Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for 
kommunene til å ha en slik ordning i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO. 

 Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket gjennom foreldrebetaling. 
 

Dagens ordning 

Orkdal kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehage når det gjelder søskenmoderasjon.  

I dag er det ingen søskenmoderasjon i SFO. SFO i sommermånedene tilbys barn med foreldre som ikke har 

mulighet til å avvikle ferie i den perioden det ordinære tilbudet er stengt. Dette er en søknadsbasert 

ordning. 



Ved fakturering for november måned utgjorde søskenmoderasjon i barnehage ca. 960 000 kr omregnet til 

helårsvirkning. Det var totalt 101 barn som var omfattet av ordningen i november. 

Ved en utvidelse av ordningen til å omfatte SFO og kombinasjonen SFO/barnehage ville totalt ca. 250 barn 

bli omfattet av søskenmoderasjon. Dette vil utgjøre ca. 2,29 mill. kr per år. Dette medfører et ytterligere 

inntektsbortfall for rammeområde barnehage og grunnskole med i overkant 1,3 mill. kr.  

Denne beregningen forutsetter at det er den eldste i søskenflokken som til enhver tid har ordinær 

kontingent, og at barn nr. 2 og barn nr. 3 eller flere er de som utløser 30 % og 50 % søskenmoderasjon. 

Barnehage vil derfor bli mest rammet av en slik ordning. 

 

2. Løn/motivasjonspengar for psykisk utviklingshemma. 

Motivasjonsgodtgjørelse for personer som er i arbeidstreningsaktivitet i Orkdal kommune 

Det utøves ca. 40000 timer i året av denne typen arbeid i Orkdal kommune. Hovedvekten er ved 

arbeidstreningsbedriftene Orkdalstorget og Sampro, men også ved noen andre enheter er det i 

perioder arbeidskraft inne, som kan defineres som arbeidstrening med rett på 

motivasjonsgodtgjørelse. Noe er av varig karakter, mens andre er midlertidig innom for 

arbeidsutprøving. Fellesnevneren er at hovedinntektskilden som regel er via statlige eller kommunale 

ordninger i NAV.  

Det er viktig å presisere at de som er inne på rene dagsenteraktiviteter ikke har denne typen 

motivasjonspenger. Per i dag er det dagsenter for eldre, for psykisk syke og for personer med 

rusproblemer. I tillegg er det et dagsenter ved Sampro i regi av Hjemmetjenesten. Det er behov for 

utvidelse av dagsenteret ved Sampro og arbeidet med disse planene er i gang. Noen av dagens 

arbeidstakere ved Sampro vil kunne gå over til mer dagsenterrelaterte aktiviteter i framtida. Det er 

ikke tenkt at retten til motivasjonsgodtgjørelse skal falle bort for de som allerede har godtgjørelse 

innvilget. Men nye brukere som starter direkte på et dagsenter, vil ikke ha rett til 

motivasjonsgodtgjørelse, sånn som dagens ordning fungerer. 

 

Antall timer i arbeidsaktivitet  40.000 timer  

Dagens sats er fra 2004 ut fra det rådmannen har kunnet sjekke   Kr.11,- per time 

Framskrevet med lønnsøkning i perioden  Kr.18,- per time  

Framforhandlet minstesats 2018 i godkjente vekstbedrifter   Kr.18,50 per time  

Årskostnad ved hver krone i tillegg  Kr.40 000,-  

Årskostnad ved økning til kr.18,50 per time Kr.300 000,- 

  

 

Arnt Tronvoll 

Enhetsleder  

Kvalifisering og arbeid  



 


