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Betalingssatser oppvekst og kultur 2020 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Flatanger Formannskap 64/19 03.12.2019 

Flatanger Kommunestyre  19.12.2019 

 

Rådmannens innstilling 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2020: 

 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

      Pris pr. mnd  Pris pr. mnd 

Tilbud/Foreldrebetaling   2019   2020 

Hel plass (5 dager pr. uke)   3040   3135 

4 dager pr. uke    2432   2508 

3 dager pr. uke    1824   1881 

 

 

Kjøp av ekstradag    Pris pr. dag  Pris pr. dag 

      2019   2020 

      324   334 

       

Betaling for mat (inkl. melk) 

Hel plass (5 dager pr. uke)   294   304 

4 dager pr. uke    235   243 

3 dager pr. uke    176   182 

 

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. 

 

Gratis kjernetid  

Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt videreføres. Det vil si at en 

husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 

2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 574 750 ha rett til 

redusert foreldrebetaling.  

 

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 

husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 



Fra august 2019 ble inntektsgrensen for å få gratis kjernetid satt til 548 500 kroner og retten til 

gratis kjernetid ble utvidet til også å gjelde 2-åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i 

barnehage for barn i alderen 2-5 å r i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 fra 1. 

august 2020.  

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr 

at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av 

størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid settes til kr 11,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende pris for 

lettmelk 0,5/1,0 % fett for abonnementsordningen på skolelyst.no som er på kr 6,- pr. dag. Pris 

for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)   

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Månedspris fra 

01.01.2020 

Følger skoleruta 1590 1640 

Følger skoleruta, redusert plass 940 970 

Kjøp av ekstra hel dag 330 340 

 

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 251,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 

Foreldrebetaling pr. 

undervisningsår 

fra 01.01.2020 

Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2930 3020 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2860 2950 

  

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. Elever som slutter i løpet av et halvår 

må betale kursavgift for hele halvåret.  

 

Egenbetaling i ungdomsklubben: 

Fast medlemskap for et skoleår: kr 155-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 25,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 

 

 



Behandling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Saken ble behandlet av 4 gjenværende representanter p.g.a. at repr. Caterina Kvaløsæter (Sp) ble 

innvilget permisjon i en kort periode grunnet velferdsgrunn. 

 

Ingen andre forslag ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

 

Innstilling i Flatanger Formannskap - 03.12.2019 

Følgende egenbetalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2020: 

 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

      Pris pr. mnd  Pris pr. mnd 

Tilbud/Foreldrebetaling   2019   2020 

Hel plass (5 dager pr. uke)   3040   3135 

4 dager pr. uke    2432   2508 

3 dager pr. uke    1824   1881 

 

 

Kjøp av ekstradag    Pris pr. dag  Pris pr. dag 

      2019   2020 

      324   334 

       

Betaling for mat (inkl. melk) 

Hel plass (5 dager pr. uke)   294   304 

4 dager pr. uke    235   243 

3 dager pr. uke    176   182 

 

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. 

 

Gratis kjernetid  

Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt videreføres. Det vil si at en 

husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 

2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 574 750 ha rett til 

redusert foreldrebetaling.  

 

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 

husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Fra august 2019 ble inntektsgrensen for å få gratis kjernetid satt til 548 500 kroner og retten til 

gratis kjernetid ble utvidet til også å gjelde 2-åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i 

barnehage for barn i alderen 2-5 å r i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 fra 1. 

august 2020.  

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr 

at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av 

størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 



 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid settes til kr 11,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende pris for 

lettmelk 0,5/1,0 % fett for abonnementsordningen på skolelyst.no som er på kr 6,- pr. dag. Pris 

for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)   

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Månedspris fra 

01.01.2020 

Følger skoleruta 1590 1640 

Følger skoleruta, redusert plass 940 970 

Kjøp av ekstra hel dag 330 340 

 

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 251,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 

Foreldrebetaling pr. 

undervisningsår 

fra 01.01.2020 

Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2930 3020 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2860 2950 

  

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. Elever som slutter i løpet av et halvår 

må betale kursavgift for hele halvåret.  

 

Egenbetaling i ungdomsklubben: 

Fast medlemskap for et skoleår: kr 155-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 25,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 

 

 

 

 

Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 25.11.2019 Betalingssatser oppvekst og kultur 

2020 

 

 

 



 

 

Saksopplysninger og vurdering: 

 

Foreldrebetaling i barnehagene: 

      Pris pr. mnd  Pris pr. mnd 

Tilbud/Foreldrebetaling   2019   2020 

Hel plass (5 dager pr. uke)   3040   3135 

4 dager pr. uke    2432   2508 

3 dager pr. uke    1824   1881 

 

Kjøp av ekstradag    Pris pr. dag  Pris pr. dag 

      2019   2020 

      324   334 

 

Betaling for mat (inkl. melk) 

Hel plass (5 dager pr. uke)   294   304 

4 dager pr. uke    235   243 

3 dager pr. uke    176   182 

 

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 for barnehageplass er ifølge forslag til statsbudsjett satt til kr 3135,- pr måned fra 

01.01.20., en økning på 3,13 % fra 2019. Prisene for 3-dagers og 4-dagers plass økes tilsvarende 

som for 5-dagers plass. Pris for mat økes med 3,1 %.  

 

Gratis kjernetid  

Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt videreføres. Det vil si at en 

husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 

2020 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under kr 574 750 ha rett til 

redusert foreldrebetaling.  

 

Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 

husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 

Fra august 2019 ble inntektsgrensen for å få gratis kjernetid satt til 548 500 kroner og retten til 

gratis kjernetid ble utvidet til også å gjelde 2-åringer. Inntektsgrensen for gratis kjernetid i 

barnehage for barn i alderen 2-5 å r i familier med lav inntekt prisjusteres til 566 100 fra 1. 

august 2020.  

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr 

at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av 

størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis. 

 

Foreldrebetaling for skolemåltid og melk/juice: 

Prisen for skolemåltid settes til kr 11,- pr. dag. I tillegg betales det for melk tilsvarende pris for 

lettmelk 0,5/1,0 % fett for abonnementsordningen på skolelyst.no som er på kr 6,- pr. dag. Pris 

for juice settes tilsvarende som for melk. 

 

Vurdering: 



Prisen for mat økes med kr 1,- pr. dag. Det var ingen økning fra 2018 til 2019 og økning med kr 

1,- pr. dag fra 2017 til 2018. Prisen for melk og juice følger prisen for abonnement på lettmelk 

0,5/1,0 % fett på skolelyst.no, slik at elevene ved begge skolene betaler det samme for melk og 

juice, uansett hvordan det organiseres.  

 

Foreldrebetalingen i skolefritidsordningen (beløpet avrundet til nærmeste tier)   

Tilbud/ 

Foreldrebetaling 

Månedspris fra 

01.01.2019 

Månedspris fra 

01.01.2020 

Følger skoleruta 1590 1640 

Følger skoleruta, redusert plass 940 970 

Kjøp av ekstra hel dag 330 340 

 

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. 

 

Vurdering: 

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. 

 

Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 

Ved henting mer enn 10 minutter etter stengetid, ilegges et gebyr på kr 250,-. 

 

Foreldrebetaling i kulturskolen (beløpet avrundet til nærmeste tier): 

 Foreldrebetaling pr.  

undervisningsår  

fra 01.01.2019 

Foreldrebetaling pr. 

undervisningsår 

fra 01.01.2020 

Tilbudet fra og med 

3. klassetrinn 

2930 3020 

Kombitilbud for 1. og  

2. klassetrinn 

2860 2950 

  

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. Elever som slutter i løpet av et halvår 

må betale kursavgift for hele halvåret.  

 

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 155-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke 

ønsker fast medlemskap: kr 25,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis 

medlemskap. 

 

 



 

 

 

 

Lauvsnes, 24.11.19 

 

Rune Strøm      Lovise Angen 

Rådmann      Oppvekstsjef 

 

 


