Vedlegg 8

Høringsutkast

Betalingssatser for Oppvekstsektoren 2022

I. Lovgrunnlag

Satser for egenbetaling i barnehage er hjemlet i Lov om barnehager, § 15. foreldrebetaling:
Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder
søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.

Satser for egenbetaling i skolefritidsordningen er hjemlet i lov om Lov om grunnskolen og den vidaregåande
opplæringa (opplæringslova), § 13-7. Skolefritidsordninga:
Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. årstrinn, og for barn med
særskilte behov på 1.-7. årstrinn.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder,
funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma
barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet.
Skolefritidsordninga skal ha vedtekter om
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Eigarforhold
kven som er opptaksmyndigheit
opptakskriterium
opptaksperiode og oppseiing av skolefritidsplassen
foreldrebetaling
leike- og opphaldsareal
dagleg opphaldstid og årleg opningstid
bemanning og leiing

Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor til vanleg vere leiar. Departementet kan gjere unntak
frå kravet.
Kommunen kan krevje utgiftene til skolefritidsordninga dekte gjennom eigenbetaling frå foreldra.
Regelen i § 10-9 første og tredje ledd gjeld for tilsetjing i skolefritidsordninga.
Kommunen kan nytte andre til å oppfylle plikta til å ha eit tilbod om skolefritidsordning, dersom dei elles
oppfyller vilkåra i denne paragrafen. Kommunen fører tilsyn med private skolefritidsordningar.
Departementet kan gi nærmare forskrifter om skolefritidsordninga.
II. Vedtekter

Hitra kommune har egne vedtekter for barnehage og skolefritidsordning. Vedtektene justeres normalt ikke
hvert år. Vedtekter og elevreglement sees i sammenheng med dette regulativ.
III. Betalingssatser for barnehageplass i Hitra kommune

Betalingssatser pr. måned for barnehageplass er lik maksimalpris vedtatt av Stortinget, kr 3.230,-.
5 dager i uka (100 % plass) = kr. 3.230,4 dager i uka (80 % plass) =
kr. 2 584,3 dager i uka (60 % plass) =
kr. 1.938,I tillegg til foreldrebetalingen kommer kostpenger kr. 250,- pr. mnd. for 5 dagers plass.
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen ble fastsatt til kroner 3 230
per måned fra og med 1. januar 2021. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige
eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget.
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, blir en reduksjonen i makspris innført fra 1. august 2022.
Fra 1. august foreslås makspris senket til 3.050 kroner i måneden. Samlet foreldrebetaling for 2022 foreslås
fastsatt til maks 35.140 kroner.
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IV. Priser ved kjøp av enkeltdager i barnehagene

Om det er ledige plasser kan barn med fast plass kjøpe ekstradager i barnehagen, og betaler da faste satser for
dette. Styrer godkjenner slikt ekstrainntak pr. dag. Pris for ekstradag settes til kr. 200,- for hel dag.
V. Søskenmoderasjon i barnehagene

Det gis slik søskenmoderasjon etter søknad ut fra følgende kriterier:
Søskenmoderasjon i barnehagen følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 –
moderasjonsordninger. Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller
flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.
VI. Andre moderasjonsordninger i barnehagene

Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som
ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig
endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen
dokumentasjon for inntekt.
Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som
samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos
begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme
folkeregisteradresse som barnet.
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle to-, tre-, fire- og femåringer i
husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og skattepliktig
kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende gjelder for barn med utsatt
skolestart. «Udir»

VII. Betalingsperioder for plass i barnehage

Det kreves betaling i 11 måneder pr. år. Halve juli og halve august er betalingsfri. Nytt barnehage- og skoleår
starter i midten av august.
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VIII. Betalingssatser for plass i skolefritidsordning i Hitra kommune

Satser for plass i skolefritidsordning (SFO) fastsettes slik for perioden:
Pr mnd

Antall mnd betaling pr år

Totalt

Inntil 25 timer pr inklusive ferier

kr

2 488,00

11

kr

27 368,00

Inntil 12 timer pr uke inklusive ferier

kr

1 670,00

11

kr

18 370,00

Inntil 6 timer pr uke inklusive ferier

kr

835,00

11

kr

9 185,00

Inntil 25 timer pr uten ferier

kr

2 488,00

9

kr

22 392,00

Inntil 12 timer pr uke uten ferier

kr

1 670,00

9

kr

15 030,00

Inntil 6 timer pr uke uten ferier

kr

835,00

9

kr

7 515,00

For ferieukene vil dette bli slik

Pr nå (kr 40 pr time)

Etter ny modell

Helplass ferier
Pr uke - 9 t/dag
Halvplass ferier

Kr 1800,-

Kr 622,-

Pr uke – 4,5 t/dag/ eller 2,5 dager

Kr 900,-

Kr348,-

Det betales kr. 10,- pr måltid for alle SFO - avdelingene på Hitra.
IX. Oppholdstid i skolefritidsordningen

Det avtales fast oppholdstid i skolefritidsordningen. Avtalt oppholdstid avtales etter timer pr. uke. Om man
benytter tilbudet mindre enn den avtalte oppholdstiden, betales det likevel for avtalt oppholdstid. Avtale om
fast oppholdstid kan endres med en måneds varsel.
Av bemanningsmessige årsaker skal også den daglige oppholdstiden avtales. Den totale oppholdstiden
beregnes likevel som oppholdstid pr. uke. Mindre endringer mellom ukedagene avtales med den enkelte
skolefritidsordning.
X. Priser ved kjøp av enkelttimer i skolefritidsordningen

Skulle man ha behov for ekstratimer i skolefritidsordningen, ut over den avtalte ukentlige oppholdstiden, kan
dette kjøpes i tillegg. Pris pr. enkelttime ut over ukentlig oppholdstid settes til kr. 40,- for regulativperioden.
Tilbudet om enkelttimer gjelder kun hvis bemanningen tillater den. Det vises til vedtekter for skolefritidsordningen, pkt. 5.
XI. Moderasjon i skolefritidsordningen

•

En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1. 4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin
til å betale for en SFO-plass.
Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.

•

Søskenmoderasjon for familier med barn i bade barnehage og SFO.

•

Vi gjør oppmerksom på at moderasjonsordningen ikke gjelder kost.
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Ordningen er hjemlet i forskrift til opplæring § 1B.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3
Søknadsfrist

For søknader før 1. august gjelder kommunens vedtak fra 1. august og til plassen blir sagt opp. Blir det søkt
etter 1. august, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og til plassen blir sagt opp.
Dokumentasjon

Siste skattemeldingen i husholdningen skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Det er husholdningens
samlede skattepliktig kapital- og personinntekt som legges til grunn. Kommunen kan kreve penger
tilbakebetalt hvis det er gitt feilaktige opplysninger i søknaden.
Hva er en husholdning?

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte
personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene,
eller har felles barn. Hvis søker er samboer uten felles barn, oppgis dette i søknaden. For foreldre med delt
omsorg, beregnes foreldrebetalingen etter inntekten til husholdningen til den forelderen som har barnet
folkeregistrert på sin adresse.
Sykdom

Ved lengre tids sykdom kan foreldre/foresatte etter søknad bli fritatt for foreldrebetaling i barnets
sykdomsperiode. Ved søknad om fritak grunnet lengre tids sykdom må det foreligge bekreftelse fra lege.
XII. Betalingsperioder SFO

Viser til tabellen under pkt. VIII.
XIII. Endringer i betalingsregulativet

Betalingsregulativ for oppvekstsektoren vedtas normalt en gang i året, i forbindelse med budsjettprosessen
knyttet til kommende budsjett for kommunen hvert år.
Satsene fastsettes av kommunestyret, og endringer kan kun skje etter nytt vedtak i kommunestyret.
XIV. Gyldighetsperiode

Betalingsregulativ for oppvekstsektoren gjelder for perioden 01.01. – 31.12.2022.
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