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MELDING OM POLITISK VEDTAK - BETALINGSSATSAR I BARNEHAGAR,
SFO OG KULTURSKULEN 2019
Vi melder med dette frå at kommunestyret den 13.12.2018, hadde føre ovannemnde som sak
PS 143/18, der det vart gjort slikt vedtak:
1. Skulefritidsordningane
Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2019:
Sentrum: pr månad i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 819,: 4 dagar pr. veke : kr 2 373,: 5 dagar pr. veke : kr 2 927,Matpengar pr månad : 1-3 dagar pr. veke : kr 114,: 4 dagar pr. veke : kr 167,: 5 dagar pr. veke : kr 210,Dei andre krinsane: pr månad i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 2 175,I skulefritidsordningar med avvikande opningstid vert betalinga utrekna i høve til
prisen for 16 timars opningstid.
Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 135,-.
For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane.
Barn nr 2: 30%. Barn nr 3: 50%
Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.
2. Volda kulturskule
Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2019:
Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1881,Pr semester for instrumentleige : kr 271,Pr semester for materiell i kunstskulen : kr 271,Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire.
Postadresse:
Stormyra 2
6100 Volda

postmottak@volda.kommune.no
Telefon:
Telefaks:
70058701

www.volda.kommune.no
Org. nr:
Bankgiro:
939 760 946
3991.07.81727

Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire
instrument/disiplinar.
3. Barnehagane
Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord barnehaga:
Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar
Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 785,Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 830,Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,Matpengar pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 290,Syskenrabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %
Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både
kommunal- og privat barnehage.

Sakutgreiinga med vedlegg følgjer vedlagt.

Volda kommune, servicekontoret
Sonja Håvik
førstekonsulent
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:
Inger-Johanne Johnsen – sektorsjef service og kultur
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BETALINGSSATSAR I BARNEHAGAR, SFO OG KULTURSKULEN 2019

Handsaming:
Røysting (27 røysteføre):
Tilrådinga frå formannskapet vart samrøystes vedteken.

Vedtak i kommunestyret - 13.12.2018:
1. Skulefritidsordningane
Betalingssatsar for skulefritidsordningane frå 01.08.2019:
Sentrum: pr månad i 11 månader : 1-3 dagar pr. veke : kr 1 819,: 4 dagar pr. veke : kr 2 373,: 5 dagar pr. veke : kr 2 927,Matpengar pr månad : 1-3 dagar pr. veke : kr 114,: 4 dagar pr. veke : kr 167,: 5 dagar pr. veke : kr 210,Dei andre krinsane: pr månad i 10 månader: 16 timar pr veke : kr 2 175,I skulefritidsordningar med avvikande opningstid vert betalinga utrekna i høve til
prisen for 16 timars opningstid.
Enkelttimesatsen for alle skulefritidsordningane vert sett til kr 135,-.
For alle ordningane vert det gitt same syskenrabatt som i barnehagane.
Barn nr 2: 30%. Barn nr 3: 50%
Det vert ikkje gitt syskenrabatt mellom barnehage og SFO.
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2. Volda kulturskule
Betalingssatsar for Volda kulturskule frå 01.08.2019:
Pr semester for undervisning individuelt og i smågrupper: kr 1881,Pr semester for instrumentleige : kr 271,Pr semester for materiell i kunstskulen : kr 271,Det vert gitt 25 % syskenmoderasjon for elev nr 2 og fleire.
Det vert gitt 25 % moderasjon for instrument nr 2 og fleire for elevar som er påmeldt fleire
instrument/disiplinar.

3. Barnehagane
Betalingssatsar for Mork, Engeset, Oppigarden, Sollia og Austefjord barnehaga:
Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,Betalingssatsar for Folkestad og Lauvstad barnehagar
Frå 01.01.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 2 990,Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 785,Frå 01.08.2019 (med atterhald om at framlegg til statsbudsjett vert vedteke i Stortinget):
Pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke : kr 3 040,Pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke : kr 2 830,Matpengar pr. månad i 11 månader : 100 % plass – 5 dagar pr. veke: kr 360,Matpengar pr. månad i 11 månader : 80 % plass – 4 dagar pr. veke: kr 290,Syskenrabatt for barn nr. 2: 30 % og for barn nr. 3: 50 %
Syskenrabatt gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld barnehageplass i både
kommunal- og privat barnehage.
Saksopplysningar/fakta:
Skulefritidsordning
Jfr. opplæringslova § 13-7, skal kommunen ha eit tilbod om skulefritidsordning før og etter
skuletid for 1. – 4. årssteg og for born med særskilde behov på 1. – 7. årssteg. I lova heiter det
at kommunen kan krevje utgiftene dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.
Volda kommune har gode skulefritidsordningar, og kommunen tilbyr tenesta ved alle
barneskulane. Volda kommune har også differensierte tilbod dei føresette kan velje mellom,
noko som også er kostnadsdrivande. Dette i sum gjer at det er langt frå at foreldrebetalinga
dekker kommunen sine utgifter til drift av ordningane.
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Ei samanlikning av netto driftsutgifter i 2016 og 2017 til skulefritidstilbod mellom
kommunane på Søre-Sunnmøre og kostragruppe 11 viser følgjande:
Volda
Ørsta
Vanylven
Hareid
Herøy
Ulstein
Sande
Kostragruppe 11

2016
8738
-9
4842
2284
2675
3231
5270
4322

2017
7269
476
6426
2743
2841
4042
5131
4354

Som tiltak for å redusere netto driftsutgifter, vart foreldrebetalinga auka med 15 % med
verknad frå 01.08.2017, og dette har kome til syne gjennom reduserte netto driftsutgifter. Når
Volda, samanlikna med andre kommunar, framleis har høge kostnader, kan dette skuldast
føring at utgifter knytt til elevar med særlege behov i SFO. Volda fører framleis desse
utgiftene på teneste 215 (skulefritidsordning), medan det kan vere at andre kommunar gjer
vedtak om særskilt støtte etter lovverk som gjer at utgifta vert ført på ei anna teneste. Det er
difor knytt usikkerheit til direkte samanlikning av kostratala.
Ei samanlikning av satsen for foreldrebetaling hausten 2018 mellom nokre av dei same
kommunane viser:
Volda
Ulstein
Herøy
Ørsta

2856
2700
2625
2905

Som tabellen viser, ligg Volda i øvre sjikt når det gjeld foreldrebetalinga. Administrasjonen
rår til at satsen difor ikkje vert auka meir enn berekne løns- og prisvekt på 2,5 %. Det same
gjeld auken i matpengane.
Kulturskulen
Musikk- og kulturskuletilbod er heimla i opplæringslova § 13-6 der det heiter at alle
kommunar åleine eller i samarbeid med andre kommunar skal ha eit musikk- og
kulturskuletilbod til barn og unge. Ein føreset at tilbodet delvis vert finansiert gjennom
foreldrebetaling.
Satsen for foreldrebetaling ligg noko over satsen i andre kommunar på Søre-Sunnmøre.
Herøy og Ørsta tek kr 3490,- for ein elevplass, medan Herøy oppgir at ein elevplass kostar kr
3500,-. Det er før desse kommunane har fastsett ny sats gjeldande frå hausten 2019.
Administrasjonen ser det som viktig at kulturskulen skal vere tilgjengeleg for alle barn i
kommunen. Høge avgifter kan vere med på å støyte elevar vekk. Sjølv om Volda kommune
no ligg over nokre andre omliggande kommunar, rår administrasjonen til at elevbetalinga vert
auka for å halde tritt med løns- og prisveksten.
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Barnehagane
Regjeringa foreslår ein auke i maksimalprisen for ein barnehageplass med kr 80,- per månad
frå 01.01.2019, og vidare auke med kr 50,- per månad frå 01.08.2019 Maksimalpris for ein
heiltidsplass blir då kr 2 990,- per månad / kr 32 010 per år frp 01.01.2019 og kr 3040,- per
månad / kr 33 440 per år frå 01.08.2019.
Maksimalgrensa vert fastsett i Stortinget sitt årlege budsjettvedtak. Volda kommune krev
foreldrebetaling i barnehage tilsvarande maksimal pris på nasjonalt nivå.
Foreldrebetaling vert fastsett i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
Det står i §1 i Merknad til Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, at foreldrebetaling for
eit deltidstilbod skal settast lågare enn foreldrebetaling for eit heildagstilbod. Deltidstilbod er
avtalt opphaldstid under 41 timer per veke. Barnehageeigar står fritt til å bestemme kor mykje
lågare prisen for eit deltidstilbod skal vere.
Administrasjonen rår til at matpengane vert uendra.
Syskenrabatt
Kommunen skal syte for at føresette med meir enn eitt barn i barnehage, får reduksjon i
foreldrebetalinga. Dette gjeld for barnehageplass innanfor kommunen, og gjeld
barnehageplass i både kommunal og privat barnehage. Syskenrabatt omfattar sysken som bur
fast saman.
Det vert gitt 30 % syskenrabatt for barn nr 2 og 50 % syskenrabatt for barn nr 3 og fleire.
Reduksjon i foreldrebetaling (behov for å revidere teksten her?)
Ordninga med 20 t gratis tid i barnehage for alle 3-, 4- og 5-åringar frå familiar med låg
inntekt blir vidareført. Frå 1. august 2019 er inntektsgrensa av regjeringa foreslått auka til kr
548 500.
Regjeringa foreslår vidare å utvide ordninga til også å gjelde 2-åringar frå 01.08.2019.
Ordninga med rimelegare barnehageplass for familiar med låg inntekt vert også vidareført.
Denne ordninga inneber at ingen familiar betalar meir enn 6 % av samla inntekt for ein
barnehageplass. Gjeldande frå 01.08.2019 vil hushaldningar med inntekt under kr 548 500
etter søknad ha rett til redusert foreldrebetaling.
Økonomiske konsekvensar:
Dei føreslegne aukene i foreldrebetaling skal ta høgde for ein forventa løns- og prisvekst, og
slik sikre balanse mellom auka utgifter og inntekter.
Vurdering og konklusjon:
Volda kommune har ei desentralisert skulefritidsordning som er fleksibel for brukarane. Dette
gjer at ordninga er kostnadskrevjande, og det har vore naudsynt å auke inntektene for å kome
nærare balanse i drifta. Samstundes ser ein det som viktig at prisen for tilbodet ikkje hindrar
born i å få vere ein del av ein viktig leik- og læringsarena.
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Med verknad frå 01.08.2019, rår administrasjonen at foreldrebetalinga i skulefritidsordninga
ikkje vert auka meir enn ein forventa løns- og prisvekt på 2,5 %.
Matpengane i skulefritidsordninga vert rådd til å vere uendra i 2019.
I tidsromet 2013 til 2016 vart elevkontingenten i Kulturskulen halde uendra. Med verknad frå
01.08.2016 vart kontingenten auka. Volda kommune er mellom dei kommunane på SøreSunnmøre som har høgast elevkontingent, og for 2019 vert det rådd til at prisen berre vert
justert for ein forventa løns- og prisvekst på 2,5 %.
Administrasjonen rår til at det vert kravd foreldrebetalinga i barnehage tilsvarande maksimal
pris på nasjonalt nivå.

Økonomiske konsekvensar:
Framlegget til betalingssatsar for 2019 tek høgde for ein forventa løns- og prisvekst på 2,5 %
i 2019.
Rune Sjurgard
Rådmann

Per Ivar Kongsvik
oppvekstsjef
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