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Betalingssatser - gebyrer 2021 

 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.230. 
Gebyr ved for sen henting kr 200 - ved gjentakende for sent henting økes betalingen til 500. 
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200. 
Søskenmoderasjon 50 % på det andre barnet og på det tredje barnet og oppover. 
 
Skolefritidsordning – betalingssats økes med 2,7 %. 
Kultur- og musikkskole 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 andre kommunale utleiebygg økes med 
1,6 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
 
Betalingssatsene økes med virkning fra 1.1.2021. 
 
 
 
 



Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen endringsforslag til kommunedirektørens innstilling. 
 
Vedtak: 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.230. 
  
Gebyr ved for sen henting kr 200 - ved gjentakende for sent henting økes betalingen til 500. 
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200. 
  
Søskenmoderasjon 50 % på det andre barnet og på det tredje barnet og oppover. 
  
Skolefritidsordning – betalingssats økes med 2,7 %. 
Kultur- og musikkskole 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 andre kommunale utleiebygg økes med 
1,6 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
  
Betalingssatsene økes med virkning fra 1.1.2021. 
  
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksprotokoll i Formannskap - 26.11.2020  
 
 
Behandling: 
Merknad fra formannskapet etter orientering fra økonomisjef: 
  
Hel middag i omsorg økes fra kr. 90 til kr 92 
 
Vedtak: 
Foreldrebetaling barnehageplass økes til kr 3.230. 
Gebyr ved for sen henting kr 200 - ved gjentakende for sent henting økes betalingen til 500. 
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200. 
Søskenmoderasjon 50 % på det andre barnet og på det tredje barnet og oppover. 
  
Skolefritidsordning – betalingssats økes med 2,7 %. 
Kultur- og musikkskole 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 andre kommunale utleiebygg økes med 
1,6 %. 
Brukerbetalinger for tjenester levert fra omsorgsenheten økes med 2,7 %. 
Korttidsopphold og dagopphold følger statsbudsjettets satser. 
  



Betalingssatsene økes med virkning fra 1.1.2021. 
  
Merknad fra formannskapet: 
  
Hel middag i omsorg økes fra kr. 90 til kr 92 
Kommunedirektørens innstilling med merknad fra formannskapet, enstemmig vedtatt. 
 
 

Saksopplysninger 
I forbindelse med vedtak om budsjett 2021 må det vedtas eventuelle økninger av betalings-
satser/gebyrer for Sørfold kommune. 
 
Statsbudsjettet for 2021 anslår at den generelle lønns- og prisveksten (deflatoren) for 
kommunene til å være 2,7 %. 
Dette er lagt til grunn i utarbeidelsen av økningen, 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 1,6 % fra september 2020.  
 
 Barnehageplass foreldrebetaling. 

 
I statsbudsjettet foreslås det å videreføre det nasjonale minstekravet til foreldrebetaling, som 
innebærer at ingen skal betale mer enn 6 pst. av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass. 

Det foreslås også å videreføre ordningen med 20 timer gratis kjernetid i barnehage per uke for 
barn i alderen 2–5 år i familier med lav inntekt. Inntektsgrensa for ordningen vil være             
583 650 kroner fra 1. august 2021. 

Sørfold kommune har i dag en reduksjon på 50 % fra og med andre barn.  Det foreslås ingen 
endring i denne reduksjonen. 

Fra 1. januar 2021 blir maksprisen på en barnehageplass 3 230 kroner per måned. 

I tillegg er det tidligere vedtatt å innføre gebyr ved for sen henting av barn på kr 200,-. Ved 
gjentakende for sent henting økes betalingen til 500,-  
Ekstradager for barn som ikke har full plass faktureres med kr 200. 

 

 Skolefritidsordning. 

Regjeringen foreslår å innføre inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med 
høsten 2020, og  

Høsten 2021 blir ny rammeplan for skolefritidsordninga (SFO) til iverksatt. Statsbudsjettet 
ønsker å fjerne økonomiske barrierer som hindrer barn fra familier med låv inntekt i å få gå på 
SFO, og foreslår å utvide ordninga med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO ved offentlige 
skoler til også å omfatte 3. og 4. trinn fra høsten 2021, slik at ordninga dermed gjeld 1.–4. trinn.  

I tillegg er det gratis SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov. 



 

SFO         

  2021 2020 2019 2018 

0-12 timer kr 1.151 pr mnd kr 1.121 pr mnd kr 1.087 pr mnd kr 1.058 pr. mnd. 

Over 12 timer kr 2.071 pr mnd kr 2.017 pr mnd kr 1.956 pr mnd kr 1.903 pr. mnd 

 Kultur- og musikkskole. 
 

Slik ordningen med søskenmoderasjon er i 2020, er søskenmoderasjon på 50 %.  I tillegg gis det 
50 % moderasjon ved flerfag (opplæring i flere instrumenter/sang).   

Kulturskolen 2021 2020 2019 2018  

Vår kr 1.251 kr 1 218 kr 1.181 kr 1.148 30 % modersjon for 

Høst kr 1.082 kr 1.054 kr 1.022 kr 994 
opplæring i mere enn 
1 instrument 

Grupper/dans/ 
kreativt 
verksted           

Vår kr 633 kr 616 kr 597 kr 581 
Ingen 
søskenmoderasjon 

Høst kr 545 kr 531 kr 515 kr 501 kr 205 materialkostnad 

Voksne           
Vår kr 1.689 kr 1.645 kr 1.596 kr 1.553   
Høst kr 1.470 kr 1.431 kr 1.388 kr 1.350   

Økningen er i tråd med statsbudsjettets føringer 2,7 %. 

 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 1,6 %. 
I driftsutvalgets møte 21.3.2017 ble det vedtatt reglement for utleie av skoler og barnehager, 
samt utleiesatser.  Vedlegget legges ved til orientering. 
 
 Brukerbetalinger 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. 
 
1 G er kr 101.351 pr 1.5.2019. 
 
Hjemmehjelp     

  2021 2020 



Under 2 G kr 222 pr mnd kr 217 pr mnd 

2 - 3 G kr 113 pr time kr 110 pr time 

3 - 4 G kr 129 pr time kr 126 pr time 

4 - 5 G kr 189 pr time kr 184 pr time 

Over 5 G kr 212 pr time kr 206 pr time 
 
 
70 % av de som benytter seg av tilbudet om hjemmehjelp/praktisk bistand har minstesats. 
 
Måltid     

1/1 Middag kr 90 kr 90 

1/2 Middag kr 88 kr 86 

1/1 Middag uten dessert kr 84 kr 81 

1/2 Middag uten dessert kr 81 kr 78 

Tørrmat kr 41 kr 40 

Alle måltider kr 122 pr dag kr 119 pr dag 

Alle måltider kr 3.668 pr mnd kr 3.572 pr mnd 

      
XL middag kr 98 kr 95 

XL middag uten dessert kr 89 kr 87 
 
 
 Korttidsopphold. 

Tabellen nedenfor viser satsene for 2020, 2019 og 2018.  I løpet av desember får kommunen 
orientering om statsbudsjettets satser for 2021. 
 
Korttidsopphold       

  2020 2019 2018 

Pr døgn kr 170 kr 165 kr 159 

Dagopphold kr 90 kr 85 kr 82 
 
Fribeløp ved beregning av egenandel for langtidsopphold i 2021 er kr 8.700. 
 
 Kommunal vigsel. 

I forbindelse med kommunal vigsel vedtok kommunestyret i sak 114/2017 at «Tjenesten er en 
gratis tjeneste med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative 
lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider eller lignende.  I slike tilfeller kan det tas betaling.  
Priser vil fremkomme i kommunens gebyregulativ.» 
Siden reglementet ble vedtatt har det vært foretatt få vigsler i kommunens regi og alle har vært 
avholdt på rådhuset.  Skulle antall vigsler øke eller det blir knyttet spesielle ønsker til vigselen, 
vil en komme tilbake til innføring av gebyrsats. 
 

Vurdering


