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Formannskapets behandling av sak 133/2022 i møte den 21.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling. 

 

 

Formannskapets innstilling: 

Satser for barnehage reguleres i henhold til makspris i nytt statsbudsjett, som beskrevet i 

saksfremlegget.  

  

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) reguleres i henhold til forslag i saksfremlegget. 

  

Forslag til endring i foreldrebetaling for kulturskolen reguleres i henhold til forslag i 

saksframlegget og vedtas med virkning 01.01.2023. 
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Utvalg for folks behandling av sak 26/2022 i møte den 10.11.2022: 

Behandling  

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som uttalese fra Utvalg for Folk. 

 

 

Uttalelse fra Utvalg for Folk: 

Satser for barnehage reguleres i henhold til makspris i nytt statsbudsjett, som beskrevet i 

saksfremlegget.  

  

Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) reguleres i henhold til forslag i saksfremlegget. 

  

Forslag til endring i foreldrebetaling for kulturskolen reguleres i henhold til forslag i 

saksframlegget og vedtas med virkning 01.01.2023. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Satser for barnehage reguleres i henhold til makspris i nytt statsbudsjett, som beskrevet i 
saksfremlegget.  
 
Foreldrebetaling for skolefritidsordning (SFO) reguleres i henhold til forslag i saksfremlegget. 
 
Forslag til endring i foreldrebetaling for kulturskolen reguleres i henhold til forslag i 
saksframlegget og vedtas med virkning 01.01.2023. 
 
Følgende forhold er vurdert 

 Budsjett og økonomiplanen 

Bakgrunn for saken 

I forbindelse med budsjettprosessen gjøres det årlig vurderinger av vedtekter og satser for 
foreldrebetaling i kulturskolen, barnehage og SFO.  

For barnehage og kulturskole gjøres det reguleringer i henhold til statsbudsjett, lønns- og 
prisvekst. For SFO gjøres det noe større justering på bakgrunn av regjeringens vedtak om 
gratis SFO for elever på første trinn. 
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Kommunedirektørens vurdering 

Barnehage  

Kommunestyret vedtar prisen for en barnehageplass i kommunen. Samtidig er det fastsatt 
en makspris for hva kommunen kan kreve for en barnehageplass, og praksis i Nærøysund er 
å benytte makspris. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige 
eller private. 

I tråd med forslaget til statsbudsjettet for 2023 foreslår kommunedirektør en prisendring til 
makspris 3000,- pr full plass pr måned fra 01.01.2023. Dette gir en reduksjon i pris, fra årets 
sats på 3050,- kr.  Regjeringen foreslår også at foreldre/foresatte får gratis plass fra og med 
det tredje barnet for de som har flere barn i barnehagen på samme tid fra 01.08.23.  

 

Skolefritidsordning (SFO) 

I henhold til lønns- og prisvekst legges det fram forslag til endringer i prisene på SFO i 
Nærøysund kommune. 

 Våren 2022 ble det vedtatt av regjeringen at 1.trinnselever, fra 1.8. 22, skal få gratis SFO-
plass i inntil 12 timer. Dette har innvirkning på forslaget om prisendringer i foreldrebetaling i 
SFO.  

Priser for 2022 

Plass størrelse Månedspris 2022 

Helplass 22-27 timer 2 853 

Helplass 15-21.75 timer 2 224 

Delplass 8-14,75 timer 1 586 

Delplass inntil 8 timer 1 154 

 

Ved innføringen av SFO var intensjonen at skolefritidsordningen skulle være 
selvfinansierende, men med økende behov, lønns- og prisvekst er dette ikke mulig. En 
kartlegging av priser i andre kommuner viser at mange har en forenklet betalingsmodell, der 
en i liten grad differensierer på antall timer barnet er i SFO, fordi det kompliserer 
bemanningsplanleggingen, i tillegg til at behovet for små plasser (få timer oppholdstid) er 
redusert.  

Kommunedirektøren foreslår derfor en endring av betalingssatsene, der den minste 
plasstørrelsen blir halvplass inntil 14.75 timer. For de som har plass i inneværende skoleår vil 
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prisene reguleres noe, men en ønsker ved opptaket til skoleåret 2023/24, dvs. 01.08.23, å gå 
over til en prissetting på hel- og halv plass. Samtidig er intensjonen i statsbudsjettet om 
lavere foreldrebetaling bakt inn i prissettingen, derfor er økningen i priser ikke regulert til 7 
%. Søskenmoderasjon videreføres, og i tillegg kan foresatte innvilges redusert 
foreldrebetaling, med bakgrunn i nasjonalt vedtak om at foreldrebetalingen ikke skal 
overstige 6 % av lønnen. 

Nye priser 1.01.2023 

Trinn Inntil 14,75 timer 14,75-27 timer 

1. 0 1500 

 

 

Søskenmoderasjon 30% for 1. barn, og 50% for øvrige barn.  

 

Nye priser 01.08.23 

Trinn Delplass 0-12 timer Helplass 12-27 timer 

1. 0 1500 

2. 1500 2850 

3. 1500 2850 

4. 1500 2850 

 

Søskenmoderasjon 30% for 1. barn, og 50% for øvrige barn. 

 

 

 

Kulturskolen 

Trinn Inntil 14,75 timer 14-21,75 timer 21,75-27 timer 

2. 1 500 2 380 2 850 

3. 1 500 2 380 2 850 

4 1 500 2 380 2 850 
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I henhold til lønns- og prisvekst legges det fram forslag til endringer i prisene med en økning 
på ca. 7% i Kulturskolen i Nærøysund kommune.  

 

Forslag til prisøkning på 7% vises i tabellen under: 

Tjeneste Pris pr år 2022 Ny pris pr år 2023 

Elevplass breddeprogram 1 600 1 710 

Elevplass kjerneprogram 2 750 2 940 

Elevplass fordypningsprogram 3 200 3 425 

Materialkostnader kunst, dans, 
drama 

500 Inntil 500 

Instrumentleie 700 750 

Korpspakken 50% rabatt 50% rabatt 

Voksne Pluss 50% Pluss 50% 

Moderasjon søsken 30% / 50% 30% / 50% 

Moderasjon flere fag 25% 25% 

 

 

 

Nærøysund kommune, 02.11.2022 

Karl-Anton Swensen 
kommunedirektør 


