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Betalingssatser - gebyrer 2019 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.990. 
Skolefritidsordning – betalingssats økes med kr 2,8 %. 
Kultur- og musikkskole økes med 2,8 %. 
Distriktsmusikertjenesten økes med 2,8 %. 
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 3,4 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,8 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
 
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2019. 
 
Samordning mellom betaling for barnehageplass og skolefritidsordning faller bort fra 1.1.2019. 
 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.040 fra 01.08.2019. 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 05.11.2018  
 
 
Behandling: 



Forslag fra driftsutvalget: 
Forslag til punkt samordnet betaling. Saken utredes bedre før den kommer til kommunestyret. 
 
Vedtak: 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.990. 
Skolefritidsordning – betalingssats økes med 2,8 %. 
Kultur- og musikkskole økes med 2,8 %. 
Distriktsmusikertjenesten økes med 2,8 %. 
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 3,4 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,8 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2019. 
  
Samordning mellom betaling for barnehageplass og skolefritidsordning faller bort fra 1.1.2019. 
  
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.040 fra 01.08.2019. 
  
Forslag fra driftsutvalget: 
Forslag til punkt samordnet betaling. Saken utredes bedre før den kommer til kommunestyret. 
Rådmannens innstilling, med forslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 06.11.2018  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
Vedtak: 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 2.990. 
Skolefritidsordning – betalingssats økes med 2,8 %. 
Kultur- og musikkskole økes med 2,8 %. 
Distriktsmusikertjenesten økes med 2,8 %. 
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 3,4 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,8 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2019. 
  
Samordning mellom betaling for barnehageplass og skolefritidsordning faller bort fra 1.1.2019. 
  
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.040 fra 01.08.2019. 
  
Forslag fra driftsutvalget: 
Forslag til punkt samordnet betaling. Saken utredes bedre før den kommer til kommunestyret. 
Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 



Saksopplysninger 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2019 må det vedtas eventuelle økninger av betalings-
satser/gebyrer for Sørfold kommune. 
 
Statsbudsjettet for 2018 anslår den generelle lønns- og prisveksten (deflatoren) for kommunene 
til å være 2,8 %. 
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 3,4 % fra september 2018 %. 
 
Husleie Elvheim foreslås ikke økt i 2019, ettersom det ikke er beregnet utleie for hele året. 
 
 Barnehageplass foreldrebetaling. 

Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier. I 
tillegg utvides det også til å gjelde for 2-åringer.  

I dag gir ordningen barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 533 500 kroner 
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. I tillegg videreføres også ordningen 
med at en husholdning ikke skal betale mer enn seks prosent av inntekten sin for en 
barnehageplass. 

Regjeringen foreslår en reell økning i maksimalprisen for en barnehageplass til kr 2.990 fra 
1.januar 2019 kr 3.040 fra 1. august 2019.  Dagens sats i Sørfold er kr 2.910. 

Av forskrift for foreldrebetaling i barnehager § 3, fremgår det at kommunen skal sørge for at 
foreldre/foresatte tilbys minimum 30 % søskenmoderasjon for 2. barn og minimum 50 % for 
3.barn eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast samen. 

 Skolefritidsordning.  

Ved fastsettelse av foreldrebetaling av skolefritidsordningen kan kommunen benytte selvkost, 
dette har ikke vært praksis i Sørfold og legges ikke til grunn for budsjett 2019. 

Sørfold har fra 1.1.2008 hatt moderasjon mellom barnehagen og SFO.  På grunn av økt behov 
for tjenester på barnehageområdet, forslår en nå å fjerne denne moderasjonsordningen. 

SFO         

  2019 2018 2017 2016 

0-12 timer kr 1.087 pr mnd kr 1.058 pr. mnd. kr 1.031 pr. mnd kr 1.004 pr mnd 

Over 12 timer kr 1.956 pr mnd kr 1.903 pr. mnd kr 1.855 pr mnd kr 1.806 pr mnd 

 Kultur- og musikkskole. 

Økes med 2,8 %. Ordningen med søskenmoderasjon fortsetter med 50 %. 

I tillegg betaler oppdragsgiver reise og opphold, samt tariffbestemte tillegg for særskilte høytids- 
og helgedager.  Tillegg for vanlige helger er innbakt i timeprisen. 



Distriktsmusiker-
tjenester        

  2019 2018 2017  

Sørfold         
Lag og foreninger  Kr 239 kr 232 pr time kr 225 pr time   
Privatpersoner         
Inntil 10 timer kr 2.387 pr musiker kr 2.322 pr musiker kr 2.260 pr musiker Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 239 pr time kr 232 pr time kr 220 pr time   

Bedrifter         

Inntil 10 timer kr 4.647 pr musiker kr 4.656 pr musiker kr 4.520 pr musiker Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 479 pr time kr 466 pr time kr 452 pr time   
Utenfor Sørfold         
Alle typer oppdrag         
Inntil 10 timer kr 4.786 pr musiker kr 4.656 pr musiker kr 4.520 pr time Pr oppdrag 

Over 10 timer kr 479 pr time kr 466 pr time kr 452 pr time   
Øvrige oppdrag         
Høyere tariff       Avgjøres pr oppdrag 

 Vaktmester 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 øvrige kommunale 
utleiebygg økes i tråd med konsumprisindeksen 3,4 %. 

I driftsutvalgets møte 21.3.2017 ble det vedtatt reglement for utleie av skoler og barnehager, 
samt utleiesatser.  Det foreslås ingen endring i disse satsene.  Vedlegget legges ved til 
orientering. 

 Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgstjenesten.   

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 tjeneste som utføres. 

Hjemmesykepleie og tjenester til personlig stell og egenomsorg er gratis. 

Det skal ikke betales for trygghetsalarm. 

1G er kr 96.883 pr 1.5.2018. 

Hjemmehjelp         
  2019 2018 2017   

Under 2 G kr 206 pr mnd kr 200 pr mnd kr 185 pr mnd   

2 - 3 G kr 107 pr time kr 104 pr time kr 101 pr time   

 3 - 4 G kr 122 pr time kr 119 pr time kr 116 pr time   

4 - 5 G kr 178 pr time kr 173 pr time kr 169 pr time   

Over 5 G kr 200 pr time kr 195 pr time kr 190 pr time   



Måltid         
1/1 Middag kr 83 pr måltid kr 81 pr måltid kr 79 pr måltid   

1/2 Middag       Tilbys ikke 

Tørrmat kr 39 pr måltid kr 38 pr måltid kr 37 pr måltid   
Grøt kr 39 pr måltid kr 38 pr måltid kr 37 pr måltid   
Alle måltider kr 3.455 pr mnd kr 3.371 pr mnd kr 3.286 pr mnd Beboer Elvheim 

Alle måltider kr 115 pr dag kr 112 pr dag kr 109 pr dag Hjemmeboende 

Nøkkelboks         
Kjøp       Kjøpes av bruker selv 

Leie kr 54 pr år kr 53 pr år kr 52 år pr 
Tidligere kjøpt av 
kommunen 

Dagtilbud demens kr 75 pr gang kr 75 pr gang kr 75 pr gang   

 Brukerbetaling Miljøtjenesten. 

Miljøtjenesten 2019 2018 2017 

Middag kr 60 pr måltid kr 56 pr måltid kr 56 pr måltid 

Kaffe kr 15 kr 10 kr 10 

        

 
 Korttidsopphold. 

 
Tabellen nedenfor viser satsene for 2018 og 2017.  I løpet av desember får kommunen 
orientering om statsbudsjettets satser for 2019.   
 

Korttidsopphold       
  2019 2018 2017 

Pr døgn   kr 159 kr 155 

Dagopphold   kr 82 kr 80 

 
 


