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Betalingssatser oppvekst og kultur 2019 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Flatanger Formannskap 72/18 04.12.2018 

Flatanger Kommunestyre   

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2019: 

 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018, 

 inkl. mat 

Månedspris fra  

01.01.2019, 

 inkl. mat 

Månedspris fra 

01.08.2019,  

inkl. mat 

3-dagers 2082 1970 2000 

4-dagers 2623 2627 2667 

Hel plass 3195 3284 3334 

Kjøp av ekstradag 310 319 324 

 

Betaling for mat er fastsatt til kr 176,- pr. måned for 3-dagers tilbud, kr 235,- pr. måned for 4-

dager tilbud og kr 294,- pr måned for 5-dagers tilbud. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn 

nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid videreføres med kr 10,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende 

snittprisen for abonnementsordningen for lettmelk på skolelyst.no som er på kr 5,80 pr. dag. Pris 

for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier) 

   

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Følger skoleruta 1550 1590 

Følger skoleruta, redusert plass 920 940 

Kjøp av ekstra hel dag 320 330 

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste 

tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie 

måneder. 

 

 

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 

 

Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 243,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår,  

fra 01.01.2018 

Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 

Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2860 2930 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2790 2860 

  

Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For 

prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet 

varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse på et tilbud nummer to dersom dette tilbudet gis 

ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. 

 

Egenbetaling i ungdomsklubben: 

Fast medlemskap for et skoleår: kr 150,-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 20,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 

 

 

 

 

Behandling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 



Innstilling i Flatanger Formannskap - 04.12.2018 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2019: 

 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018, 

 inkl. mat 

Månedspris fra  

01.01.2019, 

 inkl. mat 

Månedspris fra 

01.08.2019,  

inkl. mat 

3-dagers 2082 1970 2000 

4-dagers 2623 2627 2667 

Hel plass 3195 3284 3334 

Kjøp av ekstradag 310 319 324 

 

Betaling for mat er fastsatt til kr 176,- pr. måned for 3-dagers tilbud, kr 235,- pr. måned for 4-

dager tilbud og kr 294,- pr måned for 5-dagers tilbud. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn 

nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid videreføres med kr 10,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende 

snittprisen for abonnementsordningen for lettmelk på skolelyst.no som er på kr 5,80 pr. dag. Pris 

for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier) 

   

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Følger skoleruta 1550 1590 

Følger skoleruta, redusert plass 920 940 

Kjøp av ekstra hel dag 320 330 

 

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste 

tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie 

måneder. 

 

 

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 

 

Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 243,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår,  

fra 01.01.2018 

Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 



Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2860 2930 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2790 2860 

  

Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For 

prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet 

varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse på et tilbud nummer to dersom dette tilbudet gis 

ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. 

 

Egenbetaling i ungdomsklubben: 

Fast medlemskap for et skoleår: kr 150,-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 20,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 

 

 

 

 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 26.11.2018 Betalingssatser oppvekst og kultur 

2019 

 

 

 

 

Saksopplysninger og vurdering: 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

 

 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018, 

 inkl. mat 

Månedspris fra  

01.01.2019, 

 inkl. mat 

Månedspris fra 

01.08.2019,  

inkl. mat 

3-dagers 2082 1970 2000 

4-dagers 2623 2627 2667 

Hel plass 3195 3284 3334 

Kjøp av ekstradag 310 319 324 

 

Betaling for mat er fastsatt til kr 176,- pr. måned for 3-dagers tilbud, kr 235,- pr. måned for 4-

dager tilbud og kr 294,- pr måned for 5-dagers tilbud. 

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon f.o.m. barn 

nummer tre. Moderasjon beregnes av de rimeligste tilbudene. Juli er betalingsfri måned. 

 

Vurdering: 

Ny makspris er ifølge forslag til statsbudsjett satt til kr 2990,- pr måned, en økning på 2,75 % 

fra 2019, og en videre økning til kr 3040 fra 1. august 2019 som er en økning på 4,5 % fra 2018. 

Prisene for 3-dagers og 4-dagers plass økes tilsvarende som for 5-dagers plass. Pris for mat økes 

med 2,4 %.  

 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid videreføres med kr 10,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende 

snittprisen for abonnementsordningen for lettmelk og juice på skolelyst.no som er på kr 5,80 pr. 

dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

Vurdering: 

Prisen for mat settes lik fjorårets. Det var økning på kr 1,- pr dag fra 2017 til 2018, og ingen 

økning fra 2016 til 2017. Prisen for melk og juice følger prisen for abonnement på lettmelk på 

skolelyst.no, slik at elevene ved begge skolene betaler det samme for samme tilbud, uansett 

hvordan det organiseres.  

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)  

  

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2018 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Følger skoleruta 1550 1590 

Følger skoleruta, redusert plass 920 940 

Kjøp av ekstra hel dag 320 330 

 

Redusert tilbud tilsvarer det som er i vedtektene er gitt betegnelsen halv plass. Fleksibiliteten 

som er nødvendig for å kunne tilby reduserte plasser, medfører dårligere utnyttelse av 

kapasiteten, da det for kommunen er minimal forskjell i kostnadene som følger av hel eller 



redusert pass. Det vurderes derfor som rimelig med høyere egenbetaling pr. time for redusert 

plass enn for hel plass. 

Det gis 25 % søskenmoderasjon fra og med barn nr. 2. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste 

tilbudet. Det gis ikke søskenmoderasjon for kjøp av ekstra dag. Juli og august er betalingsfrie 

måneder. 

 

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 

Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 243,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår,  

fra 01.01.2018 

Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 

Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2860 2930 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2790 2860 

  

Det gis 50 % søskenmoderasjon. Søskenmoderasjon gis for det rimeligste tilbudet. For 

prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes egenbetaling ut fra tidsrommet tilbudet 

varer. Det gis 50 % moderasjon for deltakelse på et tilbud nummer to dersom dette tilbudet gis 

ukentlig og kommer i tillegg til et tilbud i sang/musikk. 

 

Vurdering: 

Kombitilbudet til de yngste gis alltid i gruppe, og ikke med samme individuelle tilpasning som 

undervisning fra og med 3. klasse. Det vurderes derfor som rimelig at det er litt lavere 

egenbetaling for kombitilbudet. 

 

Egenbetaling i ungdomsklubben: 

Fast medlemskap for et skoleår: kr 150,-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 20,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 

 

Lauvsnes, 26.11.2018 

 

Rune Strøm      Lovise Angen 

Rådmann      Oppvekstsjef 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


