Flatanger kommune
Oppvekst og kultur

Saksmappe: 2007/2619-2
Saksbehandler:
Roald Lindseth

Saksframlegg

Foreldrebetaling i barnehagene - f.o.m. 01.08.07.
Utvalg
Flatanger Hovedutvalg for oppvekst og omsorg.

Utvalgssak
2/07

Møtedato
14.03.2007

Rådmannens innstilling
Hovedutvalg for oppvekst og kultur slutter seg til de foreslåtte betalingssatsene i barnehagene
f.o.m. 01.08.07 som beskrevet i saksframlegget.
Tabell 3: Forslag til nye betalingssatser i barnehagene. F.o.m. 01.08.07
Betalingssatser (Alle priser er inkl. mat):
2- dagers tilbud
3- dagers tilbud
4- dagers tilbud
Halv plass
Hel plass

1.000,1.500,1.750,1.250,2.000,-

Søskenmoderasjon: 50%
Kjøp av ekstra dag kr.200,- (Søskenmoderasjon)
Det betales for 11 måneder i året.
Kommentarer: Fra 1. januar 2007 er maksimalgrensen for foreldrebetalingen kr. 2.330 per måned og kr 25.630 per år.

Dokumenter i saken
Type

Dato

I

07.03.2007 Foreldrebetaling i barnehagene f.o.m. 01.08.07.
07.03.2007 Foreldrebetaling i barnehagene f.o.m. 01.08.07.

S

Tittel

Adressat

Flatanger kommune

Saksopplysninger
Nåværende betalingssatser i barnehagene ble iverksatt f.o.m. 01.08.06. De er:

Tabell 1: Gjeldende batalingssatser
Betalingssatser (Alle priser er inkl. mat):
2- dagers tilbud
3- dagers tilbud
4- dagers tilbud
Halv plass
Hel plass

910,1.370,1.720,1.140,2.280,-

Søskenmoderasjon: 50%
Kjøp av ekstra dag kr.200,- (Søskenmoderasjon)
Det betales for 11 måneder i året.

Tilskuddssatser 2007 (kr. per år) – offentlige barnehager
Satser gjeldende fra 01.01.-31.12.07
Tabell 2: Oversikt over tilskuddssatser og antall barn i barnehagene per jan d.å.

Oppholds- Født
Født
Oversikt over antall barn
tid:
2003 og 2004 og Pr. 01.01.07
tidl.
senere Vangan
Regnbuen Solbakken
a)

b)

a)

b)

a)

b)

0-8t
8080 15545
9-16t
16290 31280
1
17-24t
24685 47085
2
6
4
25-32t
33010 62930
3
5
1
33-40t
35235 67055
1
4
1
9
1
5
41t og mer
44375 81000
1
2
Kommentarer: Tabellen viser hvor mange som bruker de forskjellige tilbudene.
a) barn født 2003 og tidligere
b) barn født 3004 og senere

Skjønnsmidler – formål (Rundskriv F-11/06)
Skjønnsmidlene skal bidra til å sikre at barnehageforliket gjennomføres uten at det oppstår
konflikt mellom utbygging, innføring av maksimalpris og god kvalitet i barnehagene.
Kommunene har ulikt utgangspunkt med hensyn til barnehagedekning, kostnadsnivå og nivå på
foreldrebetalingen. Forutsetningene for tildeling av skjønnsmidlene er at kommunene
opprettholder egenfinansieringen og at midlene nyttes til drift av kommunale barnehager (innen
funksjonene 201, 211 og 221). Kontrollen med hvorvidt kommunene har opprettholdt
egenfinansieringen fra 2003 vil skje ved bruk av KOSTRA.

Skjønnsmidler til kommunene til drift av barnehager ble tildelt første gang i 2004, med virkning
fra og med mai måned.
Skjønnsmidler er øremerket barnehagedrift og eventuelle ubrukte midler ved årets slutt skal
settes av til bundet driftsfond. Avsatte skjønnsmidler skal benyttes til drift av barnehager senere.
Behovet for økte statlige midler til den enkelte kommune vil derfor variere.
Vurdering
Som det framgår i tabell 2, er det kun 3 barn som har en oppholdstid på 41t og mer i
barnehagene i Flatanger (5-dagerstilbud). Det er 21 barn som har en oppholdstid på 33-40t
(4dagerstilbud). I Vangan er det 5 barn som benytter seg av 4-dagerstilbudet.
En reduksjon i betalingssatsene vil muligens føre til at flere benytter seg av 4/5-dagerstilbud
(Vangan barnehage).
Det er viktig få opprettholde kommunens egenfinansiering fra 2003. Dette for å få tildelt
skjønnsmidler.
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Rådmann
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Oppvekstsjef

