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Flatanger Formannskap 47/15 01.12.2015 

Flatanger Kommunestyre   

 

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2016: 

 
Foreldrebetaling i barnehagene: 

 

 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

 

Månedspris fra 

01.01.15, 

inkludert mat 

 

Menedspris fra 

01.01.16, 

inkludert mat 

2-dagers   

Halv plass    

3-dagers 1800 1900 

4-dagers  2280 2400 

Hel plass 2850 2930 

Kjøp av ekstra dag 270 280 

Betaling for mat er fastsatt til kr.55 per ukedag pr mnd. (kr 275 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. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid: 

 

Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. 

 

 

 

 

 

 

 



Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:  

 

Beløpet avrunda til nærmeste tier 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra  

01.01.2015 

 

 

Månedspris fra  

01.01.2016 

Følger skoleruta 1280 1400 

Følger skoleruta, halv plass  950 

Kjøp av ekstra hel dag 290 300 

 

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 225 kr 

 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen:  

 

Beløpet avrunda til nærmeste tier. 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår,  

fra 01.01.15 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår 

Fra 01.01.16 

2 790 2 790 

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 - 01.12.2015 

Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 01.12.2015 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2016: 

 
Foreldrebetaling i barnehagene: 

 

 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

 

Månedspris fra 

01.01.15, 

inkludert mat 

 

Menedspris fra 

01.01.16, 

inkludert mat 

2-dagers   

Halv plass    



3-dagers 1800 1900 

4-dagers  2280 2400 

Hel plass 2850 2930 

Kjøp av ekstra dag 270 280 

Betaling for mat er fastsatt til kr.55 per ukedag pr mnd. (kr 275 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. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid: 

 

Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. 

 

 

 

 

 

 

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningene:  

 

Beløpet avrunda til nærmeste tier 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra  

01.01.2015 

 

 

Månedspris fra  

01.01.2016 

Følger skoleruta 1280 1400 

Følger skoleruta, halv plass  950 

Kjøp av ekstra hel dag 290 300 

 

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 225 kr 

 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen:  

 

Beløpet avrunda til nærmeste tier. 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår,  

fra 01.01.15 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår 

Fra 01.01.16 

2 790 2 790 

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. 
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Saksopplysninger og vurdering: 

 

Barnehagene: 
 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

 

Månedspris fra 

01.01.15, 

inkludert mat 

 

Månedspris fra 

01.01.16, 

inkludert mat 

2-dagers   

Halv plass    

3-dagers 1800 1800 

4-dagers  2280 2400 

Hel plass 2850 2930 

Kjøp av ekstra dag 270 280 

Betaling for mat er fastsatt til kr.55 per ukedag pr mnd. (kr 275 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 

Ny makspris for 5-dagers tilbud er satt til 2655 kr. Beløpet framgår av forslaget til statsbudsjett. 

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 2015,og med en prisøkning på 2,7 %. 

Prisen for 4-dagers tilbud er lagt inn med 4/5 av 5- dagers tilbud, og prisen for 3-dagers tilbud er 

lagt inn med 3/5 av 5-dagers tilbudet. Egenbetaling for de siste to tilbudene er avrunda oppover 

til nærmeste hele hundre. 

 

Skolemåltid 

 
Prisen for skolemåltid videreføres med 9 kroner pr dag. 

 

Vurdering av betaling for skolemåltid 

Økning fra 8 til 9 kr pr dag. 

 

Skolefritidsordningene 
 

Beløpet avrunda til nærmeste tier 

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra  

01.01.2015 

 

 

Månedspris fra  

01.01.2016 

Følger skoleruta 1280 1400 

 

Følger skoleruta, halv plass  950 

Kjøp av ekstra hel dag 290 300 

 

Juli og august er betalingsfrie måneder.  

 

Vurdering av foreldrebetaling i SFO 



Kommunens faste tilbud følger skoleruta. Mulighet for kjøp av enkeltdager utenom skoleruta 

framgår av vedtektene. Egenbetalingssatsene for SFO i Flatanger ligger under sammenlignbare 

kommuner. Det foreslås derfor en større prisøkning enn 2,7%. Vedtektene er endret slik at det 

kan kjøpes halv plass, fleksibelt tilpassa den enkelte familie etter årlig avtale. En slik 

fleksibilitet vil medføre dårligere utnytting av kapasiteten, og dermed økte personalkostnader 

dersom alle skal få plass. Det vurderes derfor som rimelig at de som ønsker en individuell 

tilpasning som medfører merutgifter, betaler forholdsvis mer for tjenesten. 

 

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 

 
Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på 225 kr. 

 
Vurdering av gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO 

Gebyret er økt med 2,7 %, og avrunda til nærmeste hele 10 kr 

 

 

Kulturskolen: 
 

Beløpet avrunda til nærmeste tier. 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår,  

fra 01.01.15 

Foreldrebetaling pr 

undervisningsår 

Fra 01.01.16 

2 790 2 790 

 

 

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 

Det er ikke lagt inn økning i egenbetaling i kulturskolen fra 2015 til 2016. Flatanger har 

allerede relativ høy egenbetaling i forhold til sammenlignbare kommuner, og i forhold til at vi 

har et meget begrensa tilbud. Moderasjonsordningene videreføres. Moderasjon for tilbud 

nummer to, dersom tilbudet kommer i tillegg til sang/musikk kan være med å skape interesse og 

større deltakelse i tilfeller hvor en greier å etablere andre kortvarige tilbud innen for eksempel 

teater, dans eller kunst- og håndverk.   

 

 

Lauvsnes 26.10.15 

 

 

Rune Strøm                                                              Gurid Halsvik 

Rådmann                                                                  Oppvekstsjef 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


