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Rådmannens innstilling

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2014:

Foreldrebetalingen i barnehagene:

Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.13 inkludert 
mat

Månedssatsfra
01.01.14 inkludert 
mat

2-dagers 1170 1220
Halv plass 1460 1510
3-dagers 1750 1800
4-dagers 2040 2100
Hel plass 2580 2645
Kjøp av ekstra dag 250 260
Betaling for mat er fastsatt til  kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass).
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.

Betaling for skolemåltid:

Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra 01.01.14.



Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:

Beløpene avrundet til nærmeste tier. 
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.2013

Månedssats fra 
01.01.2014

Følger skoleruta 1200 1240
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 155 160
Kjøp av ekstra hel dag 270 280
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 210 kr

Foreldrebetaling i kulturskolen:

Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.13 

Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.14

2 630,- 2 710,-
Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes 
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for 
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

Behandling i Flatanger Formannskap - 03.12.2013

Ingen andre forslag, innstilling enstemmig vedtatt. 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 03.12.2013

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2014:

Foreldrebetalingen i barnehagene:

Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.13 inkludert 
mat

Månedssatsfra
01.01.14 inkludert 
mat

2-dagers 1170 1220



Halv plass 1460 1510
3-dagers 1750 1800
4-dagers 2040 2100
Hel plass 2580 2645
Kjøp av ekstra dag 250 260
Betaling for mat er fastsatt til  kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass).
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.

Betaling for skolemåltid:

Prisen for skolemåltid fastsettes til 8 kroner pr dag fra 01.01.14.

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:

Beløpene avrundet til nærmeste tier. 
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.2013

Månedssats fra 
01.01.2014

Følger skoleruta 1200 1240
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 155 160
Kjøp av ekstra hel dag 270 280
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 210 kr

Foreldrebetaling i kulturskolen:

Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.13 

Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.14

2 630,- 2 710,-
Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes 
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for 
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.





Dokumenter i saken

Type Dato Tittel Adressat

S 31.10.2013 Betalingssatser oppvekst og kultur 
2014

Saksopplysninger og forslag til nye satser:

Foreldrebetalingen i barnehagene 

Foreldrebetalingen i barnehagene:

Avrunda til nærmeste tier.
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.13, 
inkludert mat

Månedssatsfra
01.01.14, 
inkludert mat

2-dagers 1170 1220
Halv plass 1460 1510
3-dagers 1750 1800
4-dagers 2040 2100
Hel plass 2580 2645
Kjøp av ekstra dag 250 260
Betaling for mat er fastsatt til kr.52 per ukedag pr mnd. (kr 260 pr mnd. for hel plass).
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 foreldrebetaling barnehagene
Regjeringens makspris er økt med 55 kr pr mnd fra 2014. I følge Forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager,§1, kan betaling for kost komme i tillegg til maksprisen. Kostpris i tillegg til 
makspris er videreført fra 2013. I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning 
for kost.

Skolemåltid

Vurdering av betaling for skolemåltid
Ordninga med gratis frukt og grønt til elever på skoler med u-trinn opphører fra 01.01.14.
Elevene på Utvorda har tilbud om abonnementsordning gjennom Bama, tilsvarende som for 
abonnementsordninga for skolemelk gjennom Tine. Den samme ordninga vil nå også bli tilbudt 
elevene ved Lauvsnes skole.

Prisene på skolemåltid har ikke vært den samme for begge skolene.
Vi tar derfor felles sats med i forslag til vedtak.



Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene 


Beløpene avrundet til nærmeste tier. 
Tilbud/
Foreldrebetaling

Månedssats fra
01.01.2013

Månedssats fra 
01.01.2014,

Følger skoleruta 1200 1240
Kjøp av ekstra dag inntil 3,5 timer 155 160
Kjøp av ekstra hel dag 270 280
Juli og august er betalingsfrie måneder. 


Vurdering av foreldrebetaling i SFO
Kommunen har nå bare tilbud som følger skoleruta. 
I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning.
Når det gjelder mulighet til kjøp av ekstradager, vises det til bestemmelser i vedtektene for SFO.

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO:
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 210 kr.

Vurdering av gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO
De aller fleste foresatte henter innenfor åpningstida. Vi har imidlertid hatt noen tilfeller av for 
sein henting. Dette medfører ulemper for de ansatte, og ekstra utgifter til overtidsbetaling for 
kommunen. Gebyr ved for sein henting skal dekke de ekstra utgiftene som følger av dette. 
Hovedhensikten med gebyret er likevel å unngå for sein henting. 

Foreldrebetaling i kulturskolen: 

Beløpet avrunda til nærmeste tier.
Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.13 

Foreldrebetaling pr 
undervisningsår, 
sats fra 01.01.14

2 630,- 2 710,-
Det gis 50% søskenmoderasjon. For prosjektretta tilbud som varer over kortere tid, fastsettes 
egenbetaling til tilsvarende nivå ut fra tidsrommet tilbudet gis. Det gis 50% moderasjon for 
deltakelse et tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk.

Vurdering foreldrebetaling i kulturskolen
I tråd med føringer fra rådmannen er det lagt inn 3% prisøkning.
Gjeldende søskenmoderasjon foreslås videreført.  Det gis 50% moderasjon for deltakelse i et 
tilbud nummer to, dersom dette tilbudet kommer i tillegg til tilbudet i sang/musikk. En slik 
moderasjonsordning kan være med å skape interesse og større deltakelse i tilfeller hvor en greier 
å etablere andre kortvarige tilbud innen for eksempel teater eller kunst- og håndverk.  

Lauvsnes 31.10.13

Rune Strøm                                                              Gurid Halsvik
Rådmann                                                                  Oppvekstsjef




