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Påvirkbare egeninntekter oppvekst- og kultur 2021
Sammendrag
I forbindelse med budsjettarbeidet legges det frem hvert år til politisk behandling alle påvirkbare
egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle
endringer kan legges inn i administrasjonens budsjett.
Vedtak i formannskap – 19.11.2020:
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:
1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2021 (fra 1. januar 2020 er maksprisen fastsatt til
kroner 3 135,- pr måned). Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid
vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som
maksimalprisen. Loppa kommune følger de nasjonale satsene.
Alternativ
33 – 42,5 t pr uke
25 – 32 t pr uke
17 – 24 t pr uke
1 – 16 t pr uke Kr 100,- pr. time
Kr 200,- pr dag
Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel
sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
2. Foreldrebetaling for SFO:
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Skoleåret, før og etter skoletid kr 2 000
Høgtun sfo Inntil 30 plasser Barnehageåret, før og etter skoletid kr 2 500
Dagsbetaling Kr. 300,- pr. dag
3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 660,- pr. aktivitet til kr. 1 710,- pr aktivitet.
Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som benyttes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene
settes til kr 1. 300,- pr person pr år for voksne uavhengige av antall aktiviteter vedkommende
er med på. Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,- Aldersgrense
t.o.m 19 år jfr. Anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.

Sensitivity: Internal

-

Øksfjord samfunnshus
Møter/kurs/arr kr 2000,- pr. dag
Bryllup/selskap kr 3 900 pr. helg. Kr 2000,- pr dag
Forretningsdrift Kr 5 800,- pr. dag (vask inkl)
Nuvsvåg grendehus
Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr. dag
Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
Sør-Tverrfjord grendehus
Møter/kurs/arr Kr 1 600,- pr dag
Bryllup/selskap Kr 2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
Forretningsdrift Kr 3 600,- pr. dag
Skole og barnehage
Bryllup og selskap Kr 2 860,- pr. helg
Arrangement/selskap Kr 900,- dag
Overnatting pr. pers/døgn Kr 145,- pr døgn (gjelder også grendehus)

For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 2 900,Vedtatt 3 mot 2 stemmer
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Loppa kommunestyre vedtar følgende satser for egenbetaling innenfor området oppvekst- og kultur:
1. Barnehagesatsene økes til makspris for 2021 (fra 1. januar 2020 er maksprisen fastsatt til kroner
3 135,- pr måned). Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av
Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Loppa
kommune følger de nasjonale satsene.
Alternativ
33 – 42,5 t pr uke
25 – 32 t pr uke
17 – 24 t pr uke
1 – 16 t pr uke

Kr 100,- pr. time
Kr 200,- pr dag

Søskenmoderasjon etter samme satser og vilkår som tidligere vedtatt. Det gis 30%
søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn. Det yngste barnet står på hel
sats. Søskenmoderasjon gjelder også for søsken på sfo.
2. Foreldrebetaling for SFO:
Høgtun sfo
Inntil 30 plasser
Høgtun sfo
Inntil 30 plasser
Dagsbetaling Kr. 300,- pr. dag

Skoleåret, før og etter skoletid
Barnehageåret, før og etter skoletid

kr 2 000
kr 2 500

3. Kulturskolens egenandel økes med ca. 3% fra kr. 1 660,- pr. aktivitet til kr. 1 710,- pr aktivitet.
Det gis 30% søskenmoderasjon på 2. barn, og 50% moderasjon på 3. barn.
4. Leie av gymsal og basseng og andre lokaler som benyttes til idrettsaktiviteter: Leiesatsene settes
til kr 1. 300,- pr person pr år for voksne uavhengige av antall aktiviteter vedkommende er med
på. Dersom lokalet kun brukes en gang av en person betales kr. 300,- Aldersgrense t.o.m 19
år jfr. Anbefalinger fra Norges Idrettsforbund.
5. Utleiesatsene for samfunnshus og grendehus økes med ca. 3%.
- Øksfjord samfunnshus
- Møter/kurs/arr
kr 2000,- pr. dag
- Bryllup/selskap
kr 3 900 pr. helg. Kr 2000,- pr dag
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Forretningsdrift
Kr
Nuvsvåg grendehus
Møter/kurs/arr
Kr
Bryllup/selskap
Kr
Forretningsdrift
Kr
Sør-Tverrfjord grendehus
Møter/kurs/arr
Kr
Bryllup/selskap
Kr
Forretningsdrift
Kr
Skole og barnehage
Bryllup og selskap
Kr
Arrangement/selskap
Kr
Overnatting pr. pers/døgn Kr

5 800,- pr. dag (vask inkl)
1 600,- pr. dag
2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
3 600,- pr. dag
1 600,- pr dag
2 860,- pr. helg. Kr 1 600,- pr dag
3 600,- pr. dag
2 860,- pr. helg
900,- dag
145,- pr døgn (gjelder også grendehus)

For skoleklasser med mer enn 20 elever/lærere som besøker Loppa settes maksimal sats for
overnatting til kr. 2 900,-

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksutredning:
I forbindelse med budsjettarbeidet legges det frem hvert år til politisk behandling alle påvirkbare
egeninntekter. Disse vedtas av kommunestyret i forkant av selve budsjettvedtaket slik at eventuelle
endringer kan legges inn i administrasjonens budsjettarbeid.
Hvert enkelt område utarbeider et eget saksfremlegg fra sitt område.
Foreldre skal ikke betale mer enn makspris for en barnehageplass. Maksprisen for 2020 er kroner 3 135,pr måned. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private.
Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til makspris.
Loppa kommunestyre vedtok i september at det skal tilbys 2 sfo tilbud (barnehageåret og skoleåret).
Saksbehandler har lagt opp til foreldrebetaling etter dette.
Saksbehandler har sett på tidligere behandling av påvirkbare egeninntekter. Utleiesatser og kulturskolen
er økt med ca. 3%.
Oppvekst- og kultur har i tidligere saksfremlegg sagt at en lav pris på ulike områder som vedrører barn
og ungdom vil kunne være et virkemiddel for å øke barnekullene, og ikke minst for å øke trivselen blant
barn og unge. Oppvekst- og kultur er fortsatt av samme oppfatning, men ser også at Loppa kommune
må øke sine inntekter for å kunne gi et godt tjenestetilbud til barn og unge.
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