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Kommunestyret  17.12.2020 

 

Rådmannens innstilling 

Flatanger kommunestyre vedtar betalingssatsene innen oppvekst og kultur som framlagt med 
virkning fra 01.01.2021.  
 
 
 
 

Formannskaps behandling av sak 95/2020 i møte den 01.12.2020: 

Rådmannens innstilling 

Flatanger kommunestyre vedtar betalingssatsene innen oppvekst og kultur som framlagt med 
virkning fra 01.01.2021.  
 
 
 
 
 
Behandling: 
Ingen andre forslag enn rådmannens innstilling ble fremmet. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret..  

 
 
Innstilling: 
Flatanger kommunestyre vedtar betalingssatsene innen oppvekst og kultur som framlagt med 
virkning fra 01.01.2021.  
 
 



 
 
 
 



Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

S 22.11.2020 Betalingssatser oppvekst og kultur 2021  
 
 

 
 

Saksopplysninger og vurdering 

Foreldrebetaling i barnehagene: 
Foreldrebetalingen i barnehage foreslås økt i tråd med føringene i statsbudsjettet for 
maksimalpris som er en månedspris på kr 3230 fra 01.01.21.  

Ordningen med redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt videreføres. Det vil si at 
en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av sin samlede inntekt for en 
barnehageplass. Regjeringen foreslår videreføring av 20 timer gratis kjernetid pr. uke for barn 
fra 2 til 5 år for husholdninger som har en samlet inntekt under kr 583 650. Ordningen med 
gratis kjernetid gjelder uavhengig om barnet 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. 

Det foreslås en generell økning i kostpengene på 2,7 %.  
 
      Pris pr. mnd  Pris pr. mnd 
Tilbud/Foreldrebetaling   2020   2021 

Hel plass (5 dager pr. uke)   3135   3230 
4 dager pr. uke    2508   2548 
3 dager pr. uke    1881   1938 
 
Kjøp av ekstradag    Pris pr. dag  Pris pr. dag 
      2020   2021 

      334   343 
       
Betaling for mat (inkl. melk) 

Hel plass (5 dager pr. uke)   304   313 
4 dager pr. uke    243   250 
3 dager pr. uke    182   187 
 
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 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 6,22 pr. 
dag. Pris for juice settes tilsvarende som for melk. 
 
 
 



Foreldrebetaling i skolefritidsordningen (SFO): 
Det er fra 01.08.20 innført redusert foreldrebetaling for SFO. Det vil si at en husholdning ikke 
skal betale mer enn seks prosent av sin samlede inntekt for en SFO-plass. 
 
Det foreslås en generell økning i satsene på 2,7 %.  
 
Foreldrebetalingen i SFO (beløpet avrundet oppover til nærmeste tier):  

Tilbud/ 
Foreldrebetaling 

Månedspris fra 
01.01.2020 

Månedspris 
fra 
01.01.2021 

Følger skoleruta 1640 1690 

Følger skoleruta, redusert plass 970 1000 

Kjøp av ekstra hel dag 340 350 

 
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 for elever som ikke har ferietilbud i SFO. For elever som er påmeldt ferietilbud i SFO 
kreves en måned ekstra betaling pr. skoleår.  
 
Gebyr ved for sein henting i barnehager og SFO: 
Ved henting etter stengetid ilegges et gebyr på kr 250,- pr. barn pr. påbegynte halvtime. 
 
Foreldrebetaling i kulturskolen: 

 Foreldrebetaling pr. 
undervisningsår 
fra 01.01.2020 

Foreldrebetaling pr.  
Undervisningsår 
 fra 01.01.21 

Tilbudet fra og med 
3. klassetrinn 

3021 3020 

Kombitilbud for 1. og  
2. klassetrinn 

2949 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.  
 
Flatanger har relativt høy egenbetaling sammenlignet med andre kommuner hvis en samtidig 
ser på bredden i tilbudet som gis. Det foreslås derfor ingen økning i satsene fra 2020 til 2021.  
 
Egenbetaling i ungdomsklubben: 
Det foreslås ingen økning i egenbetalinga for ungdomsklubben: Fast medlemskap for et skoleår 
er kr 150-. Inngang på enkeltkvelder for ungdommer som ikke ønsker fast medlemskap er kr 
25,- pr. kveld. De som sitter i styret for klubben har gratis medlemskap.  
 
Miljømessig vurdering 
Saken vurderes ikke å ha noen miljømessig vurdering når det gjelder klimaet. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rune  Strøm      Lovise Angen 
Rådmann      Oppvekstsjef 


