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Sak:

Fastsetting av satser for foreldrebetaling i barnehage,
skolefritidsordning og musikk- og kulturskolen

Bakgrunn:
Barnehage
Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2017 er
2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år. Maksprisen for 2018 er i
Statsbudsjettet foreslått til 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år.
Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.
Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene lavere pris enn
maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.
Søskenmoderasjon videreføres som tidligere med 30 % for andre barn og 50 % for tredje
barn eller flere, i tråd med gjeldende forskrift om foreldrebetaling.
Gjennom nasjonale føringer fra 1. mai 2015, ble det innført en reduksjon i pris for
familier/husholdninger med lav inntekt. Dette trer i kraft hvis maksprisen utgjør mer enn 6
prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen. I 2017 gjelder det for
husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 500 500 kroner. Reduksjonen
beregnes ut fra en fordelingsnøkkel. I tillegg ble det samme år innført gratis kjernetid i 20 t /u
for 4 og 5-åringene, og utvidet også til 3 åringen i 2016. Fra og med 1.august 2017 er
inntektsgrensen satt til kr. 450 000,-

Skolefritidsordning
Foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger ble sist regulert ved behandlinga av
budsjett for 2013. Den 13.12.12 vedtok kommunestyret følgende satser for SFO:

Faste plasser i skoleåret
Helplass 5 dager/uke 19-23
t.u
Delplass inkl.heldag 10-18 t.u
Delplass uten heldag inntil 10
t.u

Pr.mnd

Skoleår

Helår

2000,1.400,-

20.000,14.000,-

22.000,15.400

950,-

9.500,-

10.450,-

Kjøp av korttidstilbud
Morgentilbud skoledager
Ettermiddagstilbud
Skoledager 2,0 t
Morgen og ettermiddag 3,5 t
Kjøp av heldag 9,0 t

Pr.dag
100,-

Pr.mnd

Skoleår

Helår

2.050,1.435,-

20.500,14.350,-

22.550,15.785,-

975,-

9.750,-

10.725,-

Forslag på nye priser
Faste plasser i skoleåret
Helplass 5 dager/uke 19-23
t.u
Delplass inkl.heldag 10-18 t.u
Delplass uten heldag inntil 10
t.u
Kjøp av korttidstilbud
Morgentilbud skoledager 1,5t
Ettermiddagstilbud
Skoledager 2,0 t
Morgen og ettermiddag 3,5 t
Kjøp av heldag 9,0 t

150,150,300,-

Pr.dag
105,105,160,315,-

Musikk- og kulturskolen
Satsene i musikk- og kulturskolen ble sist endret i 2015. De gamle prisene er;
� Instrumentopplæring til elever over 18 år: kr 3.678,� Instrumentopplæring til elever under 18 år: kr. 2.392,� 4-6-årstilbud og 7-årstilbud: kr. 1.180,Forslag på nye priser
Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever over 18 år: kr 3.752,Instrumentopplæring og Visuell kunst til elever under 18 år: kr. 2.440,4-6-årstilbud og 7-årstilbud: kr. 1.212,-

Vurdering
Barnehagen
Nærøy kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og foreldrebetalingen i
barnehagene er derfor justert i tråd med statens fastsettelse av maksimalpris som årlig
reguleres i forbindelse med statsbudsjettet. I 2017 ble barnehagesatsene satt til 2730,- kr for
helplass. I statsbudsjettet for 2018 foreligger det et forslag til økning i satsene for helplass
med 180,- kr til 2910,- kr pr. måned.
Regjeringens mål er at det skal være god kvalitet i barnehagen, og i tillegg gjøre barnehagen
billigere for familier med lav inntekt. Dette trer i kraft hvis maksprisen utgjør mer enn 6
prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen. Billigere barnehage
ivaretas i 2018 med redusert pris for familier/husholdninger som samlet har en inntekt
lavere enn 500 500 kr.
Ordningen med gratis kjernetid for 4 og 5 åringen ble utvidet 1. august 2016 til å gjelde også
3-åringen. Fra og med 1.august 2017 er inntektsgrensen satt til kr. 450 000,-

Søskenmoderasjon
I kommunale barnehager og SFO har vi i dag følgende bestemmelser om søskenmoderasjon:
Det gis søskenmoderasjon med 30 % for andre barn og 50 % for tredje barn eller flere, i tråd
med gjeldende forskrift om foreldrebetaling.
Ved beregning av søskenmoderasjon skal barnehage- og SFO-tilbud for elever i 1. klasse sees
i sammenheng. For elever i 2. klasse og eldre sees ikke barnehage- og SFO-tilbud i
sammenheng.

Skolefritidsordning
Foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordning ble sist regulert ved behandling av budsjett
for 2013.
Det foreslås at satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen justeres ut fra lønns- og
prisstigning på 2.6 % for 2018. For korttidstilbudene foreslås det en økning på 5 %.
Musikk- og kulturskolen
Satsene for foreldrebetaling i Kulturskolen ble sist endret med virkning fra
01.01.15, der kun satsen for instrumentopplæring for elever over 18 år ble økt. Vi foreslår å
øke alle satsene med 2,7 %, det samme som konsumprisindeksen for Kultur og Fritid på
landsbasis det siste året er. Nærøy kommune hadde ingen prisøkning det siste året.

Rådmannens forslag til innstilling:
1. Barnehage
I tråd med Stortingets forslag til statsbudsjett for 2018, økes foreldrebetaling i
kommunale barnehager i Nærøy med kr. 180,- pr. måned med virkning fra 01.01.18. De nye
satsene for foreldrebetaling i 2018 blir da 2910,- pr. helplass.
Statlige ordninger om reduksjon i pris og gratis kjernetid for familier/husholdninger med lav
inntekt videreføres, og trer i kraft hvis satsen for helplass utgjør mer enn 6 % av
familien/husholdningens samlede inntekt. Dette videreføres i 2018 i Nærøy kommune.
2. Søskenmoderasjon
Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og søskenmoderasjon for
barnehage og skolefritidsordning, videreføres i 2018.

3. Skolefritidsordning
Satser for skolefritidsordning økes med virkning fra 01.01.2018 etter lønns- og prisstigning
på 2,6 % og korttidstilbudene økes med 5 %.
4. Musikk- og kulturskolen
Satser for kulturskolen økes med 2,7 % i 2018.

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst- og kultursaker - 01.12.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Uttalelse fra utvalg for oppvekst- og kultursaker:
1. Barnehage
I tråd med Stortingets forslag til statsbudsjett for 2018, økes foreldrebetaling i
kommunale barnehager i Nærøy med kr. 180,- pr. måned med virkning fra 01.01.18. De nye
satsene for foreldrebetaling i 2018 blir da 2910,- pr. helplass.
Statlige ordninger om reduksjon i pris og gratis kjernetid for familier/husholdninger med lav
inntekt videreføres, og trer i kraft hvis satsen for helplass utgjør mer enn 6 % av
familien/husholdningens samlede inntekt. Dette videreføres i 2018 i Nærøy kommune.
2. Søskenmoderasjon
Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og søskenmoderasjon for
barnehage og skolefritidsordning, videreføres i 2018.
3. Skolefritidsordning
Satser for skolefritidsordning økes med virkning fra 01.01.2018 etter lønns- og prisstigning
på 2,6 % og korttidstilbudene økes med 5 %.
4. Musikk- og kulturskolen
Satser for kulturskolen økes med 2,7 % i 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling:
1. Barnehage
I tråd med Stortingets forslag til statsbudsjett for 2018, økes foreldrebetaling i
kommunale barnehager i Nærøy med kr. 180,- pr. måned med virkning fra 01.01.18. De nye
satsene for foreldrebetaling i 2018 blir da 2910,- pr. helplass.
Statlige ordninger om reduksjon i pris og gratis kjernetid for familier/husholdninger med lav
inntekt videreføres, og trer i kraft hvis satsen for helplass utgjør mer enn 6 % av
familien/husholdningens samlede inntekt. Dette videreføres i 2018 i Nærøy kommune.
2. Søskenmoderasjon

Gjeldende bestemmelser om søskenmoderasjon i barnehage og søskenmoderasjon for
barnehage og skolefritidsordning, videreføres i 2018.
3. Skolefritidsordning
Satser for skolefritidsordning økes med virkning fra 01.01.2018 etter lønns- og prisstigning
på 2,6 % og korttidstilbudene økes med 5 %.
4. Musikk- og kulturskolen
Satser for kulturskolen økes med 2,7 % i 2018.

