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Saksfremlegg 
 

 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Driftsutvalget 33/2016 08.11.2016 

Formannskap 164/2016 24.11.2016 

Kommunestyret  15.12.2016 

 

Betalingssatser - gebyrer 2017 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.730. 

Skolefritidsordning – betalingssatsene økes med 2,7 %. 

Kultur- og musikkskole økes med 2,7 %. 

Distriktsmusikertjenester – økes med 2,7 %. 

Vaktmestertjenester og salg av varer og tjenester innenfor veier og gater økes med 5 %. 

Husleie for Rådhus, Røsvik samfunnshus, Bakeriet og kommunale boliger økes med 5 %. 

Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 

 

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2016. 

 

 

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 08.11.2016  

Behandling 

Rådmann foreslår følgende tilleggsforslag til satsene:  Deltakelse på dagtilbud for personer med 

demens settes til kr 75,- pr gang.  

Forslag fra Senterpartiet v/Daniel Koskinen: Det opprettholdes 50% søskenmoderasjon, også 

mellom barnehage og SFO.  

 

Vedtak 

Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.730. 

Skolefritidsordning – betalingssatsene økes med 2,7 %. 

Kultur- og musikkskole økes med 2,7 %. 



Distriktsmusikertjenester – økes med 2,7 %. 

Vaktmestertjenester og salg av varer og tjenester innenfor veier og gater økes med 5 %. 

Husleie for Rådhus, Røsvik samfunnshus, Bakeriet og kommunale boliger økes med 5 %. 

Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 

 

Deltakelse på dagtilbud for personer med demens settes til kr 75,- pr gang.  

Det opprettholdes 50% søskenmoderasjon, også mellom barnehage og SFO.  

 

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2017. 

 

Rådmannens innstilling med endringsforslag fremmet i møtet ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Saksprotokoll i Formannskap - 24.11.2016  

Behandling 

Det fremkom ingen endringsforslag. 

Vedtak 

Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.730. 

Skolefritidsordning – betalingssatsene økes med 2,7 %. 

Kultur- og musikkskole økes med 2,7 %. 

Distriktsmusikertjenester – økes med 2,7 %. 

Vaktmestertjenester og salg av varer og tjenester innenfor veier og gater økes med 5 %. 

Husleie for Rådhus, Røsvik samfunnshus, Bakeriet og kommunale boliger økes med 5 %. 

Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 

 

Endringsforslag fra driftsutvalgsmøtet: 

Deltakelse på dagtilbud for personer med demens settes til kr 75,- pr gang.  

Det opprettholdes 50% søskenmoderasjon, også mellom barnehage og SFO.  

 

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2017. 

 

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra driftsutvalgets møte ble enstemmig 

vedtatt. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

I forbindelse med vedtak om budsjett 2017 må det vedtas eventuelle økninger av 

betalingssatser/gebyrer for Sørfold kommune. 

 

I statsbudsjettet for 2017 er lønns- og prisvekst beregnet til å være 2,7 %.  Dette er lagt til grunn 

i utarbeidelsen av betalingsøkningen, men det er også tatt hensyn til den lokale kostnadsveksten. 

 

Når det gjelder fastsettelse av husleieøkningen er det konsumprisindeksen som skal legges til 

grunn og utgjør en økning på 5 %. 

 



 Barnehageplass foreldrebetaling. 

Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav 

inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til 428 000 kroner. 

Regjeringen foreslår å videreføre maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage på samme 

nivå som i 2016. Maksimalprisen for en heltidsplass blir da 2 730 kroner per måned og 30 030 

kroner per år. Dette gjelder fra januar 2017. 

Ordningen som sikrer at ingen familier betaler mer enn 6 prosent av samlet inntekt for en 

barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under 500 500 kroner 

ha rett til redusert foreldrebetaling. 

Av Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, fremgår det at kommunen skal sørge for at 

foreldre/foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 

minimum 50 % for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.  

Ordningen med søskenmoderasjon, endres fra 50 % til 30 %. 

 Skolefritidsordning. 
Ved fastsettelse av foreldrebetalingen av skolefritidsordningen kan kommunen benytte selvkost, 

dette har ikke vært praksis i Sørfold og legges ikke til grunn for budsjett 2017. 

SFO       

  2017 2016 2015 

0-12 timer kr 1.031 pr mnd kr 1.004 pr mnd kr 976 pr mnd 

Over 12 timer kr 1.855 pr mnd kr 1.806 pr mnd kr 1.755 pr mnd 

 

 Kultur- og musikkskole. 

Økes med 2,7 %. Ordningen med søskenmoderasjon, endres fra 50 % til 30 %. 

Kulturskolen       

   2017 2016 2015   

Vår kr 1.119 kr 1.090 kr 1.059 30 % moderasjon for 

Høst Kr    969 kr 944 kr 917 
opplæring i mere enn 1 
instrument 

Grupper/dans /    
krativt verksted       Ingen søskenmoderasjon 

Vår kr 566 kr 551 kr 535 kr 160 materialkostnad 

Høst kr 488 kr 475 kr 462   

Voksne         

Vår kr 1.514 kr 1.474 kr 1.432   

Høst kr 1.316 kr 1.281 kr 1.245   

 

 Distriktsmusikertjenester. 

Økes med 2,7 % og avrundes. 

Distriktsmusiker-
tjenester       

   2017 2016 2015 

 Sørfold         

Lag og foreninger kr 225 pr time kr 220 pr time kr 220 pr time   



Privatpersoner         

Inntil 10 timer kr 2.260 pr musiker kr 2.200 pr musiker kr 2.200 pr musiker Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 225 pr time kr 220 pr time kr 220 pr time   

Bedrifter         

Inntil 10 timer kr 4.520 pr time kr 4.400 pr musiker kr 4.400 pr musiker Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 452 pr time kr 440 pr time kr 440 pr time   

Utenfor Sørfold         

Alle typer oppdrag         

Inntil 10 timer kr 4.520 pr time kr 4.400 pr musiker kr 4.400 pr musiker Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 452 pr time kr 440 pr time kr 440 pr time   

Øvrige oppdrag         

Høyere tariff       Avgjøres pr oppdrag 

 

I tillegg betaler oppdragsgiver reise og opphold, samt tariffbestemte tillegg for særskilte høytids- 

og helgedager.  Tillegg for vanlige helger er innbakt i timeprisen. 

 

 Vaktmestertjenester og salg av varer og tjenester innenfor veier og gater økes med  

5 %.  Denne økningen er større enn statsbudsjettets føringer.  Bakgrunnen for denne økningen er 

den reelle lønns- og prisveksten. 

 

 Husleie for rådhussalen, Røsvik samfunnshus, Bakeriet og kommunale boliger økes i 

tråd med konsumprisindeksen 5 %.   

 

 Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten. 
Egenandelen for betaling av praktisk bistand og opplæring (hjemmehjelp) skal ikke overskride 

kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost). 

Selvkost beregnes til gjennomsnittlig timelønn inkl sosiale utgifter, samt administrasjons-

kostnader (10 % av timelønn inkl sosiale utgifter) for den tjenesten som utføres. 

 

Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis. 

 

Hjemmehjelp       

   2017 2016 2015   

Under 2 G kr 185 pr mnd kr 180 pr mnd kr 175 pr mnd   

2 - 3 G kr 101 pr time kr 98 pr time kr 95 pr time   

 3 - 4 G kr 116 pr time kr 113 pr time kr 110 pr time   

4 - 5 G kr 169 pr time kr 165 pr time kr 160 pr time   

Over 5 G kr 190 pr time kr 185 pr time kr 180 pr time   

Måltid         

1/1 Middag kr 79 pr måltid kr 77 pr måltid kr 75 pr måltid   

1/2 Middag  Tilbys ikke  Tilbys ikke  Tilbys ikke 
 

Tørrmat kr 37 pr måltid kr 36 pr måltid kr 35 pr måltid   

Grøt kr 37 pr måltid kr 36 pr måltid kr 35 pr måltid   

Alle måltider kr 3.286 pr mnd kr 3.200 pr mnd kr 3.110 pr mnd Beboer Elvheim 

Alle måltider kr 109 pr dag kr 106 pr dag kr 103 pr dag Middag  hjemmeboende 

Trygghetsalarm         

Innstallasjon 
 

kr 309 pr mnd kr 300 pr mnd  Utgår fra 2017 

Leie 
 

kr 103 pr mnd kr 100 pr mnd  Utgår fra 2017 

Nøkkelboks         



Kjøp   - Innkjøpspris Kjøpes av bruker selv 

Leie kr 52 år pr kr 51 pr år kr 50 pr år Tidligere kjøpt av kommunen 

 

Når det gjelder trygghetsalarm, kan kommunen bare ta egenandel, når den tildeles av andre 

grunner enn å ivareta eget behov for trygghet.   Dette er hjemlet i Forskrift om egenandel for 

kommunale helse- og omsorgstjenester.  Slik tildeling er ikke gjennomført i Sørfold. 

 

 Husleie Elvheim. 

Elvheim husleie 2017 2016 

Enslig kr 4.155 kr 4.046 

Par kr 6.398 Kr 6.208 

 

 Brukerbetalinger Miljøtjenesten. 

Miljøtjenesten 2017 2016 2015   

Middag kr 56 pr måltid kr 55 pr måltid kr 57 pr måltid Utgpkt. Selvkost 

Kaffe kr 10 kr 10 kr 10   

 

Vurdering 

 

 

 

 


