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Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet vedtar forslag til betalingssatser for oppvekst og kultur med virkning fra 

1.1.2020. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

Forslag til betalingssatser for oppvekst og kultur med virkning fra 1.1.2020 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Innenfor oppvekst og kultur har man tjenester hvor det i dag er lagt opp til egenbetaling. 

Dette gjelder barnehage, SFO, skolelunsj, norskopplæring for innvandrere, kino, basseng og 

meråpent bibliotek Egenbetaling for barnehage inkl. kost, SFO, skolelunsj og 

voksenopplæring har ikke vært justert siden 2017. I samme periode har sats for egenbetaling 

barnehage økt, samt at det har vært en generell pris- og lønnsøkning.  

 

Sektor for oppvekst foreslår derfor å justere satsene for egenbetaling slik at disse er i tråd 

med dagens prisnivå.   Det er foreslått å øke satser for følgende tjenester: 

 Egenbetaling barnehage 

 Egenbetaling kost barnehage 

 Egenbetaling SFO 

 Egenbetaling kost SFO 

 Egenbetaling skolelunsj 

 Egenbetaling norskopplæring innvandrere 

 Egenbetaling basseng, familie 

 I tillegg er det foreslått at det skal være mulig å kunne kjøpe familiebillett til kino for 

5 personer for kr. 400,-.   

 

 

Vurdering: 

Nåværende satser og forslag til endringer er lagt inn i vedlagt skjema. Det er ikke foretatt en 

beregning av eventuell inntektsøkning. Justering av eks. egenbetaling for barnehager vil 

fortsatt være under makspris som fra 01.1.2020 vil være på kr. 3 135,-.   Nasjonal føringer 

om redusert foreldrebetaling innebærer at egenbetaling for barnehage ikke skal utgjøre mer 

enn 6% av inntekt. I tillegg har familier med inntekt under 548 000,- med barn som er i 

alderen 2 til 5 år rett til 20 timer gratis opphold per uke per barn. I tillegg har de krav på 30% 

søskenmoderasjon på egenbetaling der flere barn i familier har rett på 20 timers gratis 



opphold. Dette betyr at familier med lav økonomi ikke vil bli berørt av en økning av 

egenandel for barnehager.   I 2018 utjorde ordningen kr. 100 000,- i tapte inntekter for 

kommunen.   

 

Egenbetaling for SFO er også foreslått økt med kr. 300,- per måned. Det er ingen nasjonale 

føringer for egenbetaling for SFO tilbud. Kommunen er imidlertid pliktig å gi et tilbud om 

SFO. 

 

Egenbetaling for norskopplæring for innvandrere gjelder personer som ikke har rett til gratis 

opplæring, men som har plikt til å gjennomføre opplæring for å kunne søke om permanent 

opphold eller statsborgerskap. Kommunen er pliktig å gi et tilbud, men står fritt til å utforme 

opplæringen innenfor de fristene som gjelder for den enkelte deltaker.  

 

Skolelunsj er også foreslått justert fra kr. 170,- til kr. 200,- pr mnd. Dette er ikke en lovpålagt 

oppgave. Skolelunsj er et positivt tiltak for elever, men det kan også bidra til å forsterke 

sosiale ulikheter, da ikke alle har økonomi til dette. Per i dag har man en ordning om at de 

som ikke har økonomi til å benytte seg av tilbudet kan be om å bli fritatt for egenandel. 

 

Sektor for oppvekst og kultur mener det er nødvendig å justere satsene, slik at man slipper å 

redusere de økonomiske rammene på andre tjenester for å dekke merkostnadene som økt 

prisnivå og lønnsvekst gir. 
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