Betalingssatser og betalingsregler for
barnehagene fra 1/1-2019
Vedtatt i kommunestyret 13/12.2018

Betalingssatser:
Oppholdstid:

Satser 01.01.19

Satser 01.08.19

Kosttillegg 2019

3 dager pr. uke

2093

2128

214

4 dager pr. uke

2691

2736

276

Helplass

2990

3040

345

Kjøp av enkeltdag, pr. dag

358

32

32

Gebyr for sent henting i barnehagen i løpet av et barnehageår
For tredje gang (pr.påbegynte halvtime)

250,-

Fra fjerde gang og flere (pr.påbegynte halvtime)

500,-

Betalingsregler:
1.

Barnehageåret m/beregningsgrunnlag:
Barnehageåret går fra skolestart til skolestart, med juli som betalingsfri måned, og med 4
ukers ferie for barna (11 mnd.)
Barn som begynner før den 15. i måneden betaler for hel måned.
Barn som begynner den 15. eller senere i måneden betaler for ½ måned.

2.

Moderasjonsordninger:
Søskenmoderasjon:
Det gis 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn, og 50 % for 3. barn eller
flere barn. Moderasjonsordningen gjelder søsken som bor fast sammen. Man trenger ikke
søke om å få søskenmoderasjon.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen pga lav inntekt
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til
barnehagen. I 2019 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere
enn 50033 500 kroner. Det må søkes kommunen om redusert betaling på eget
søknadskjema. Ordningen vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt

Gratis kjernetid for 3- , 4- og 5-åringer
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Fra 1.august 2018 gjelder det for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt
på mindre enn 533 500 kroner. Det må søkes kommunen om gratis kjernetid på eget
søknadskjema. Ordningen vil gjelde fra måneden etter at søknaden er mottatt
3.

Oppsigelse av barnehageplass:
Det er en måneds oppsigelsestid og barnehageplassen kan bare sies opp fra den 1. eller
den 15. i en måned.
Det betales for barnehageplassen i oppsigelsestiden (1 mnd.)
Barn som slutter 15.mai eller senere må betale til skolestart. Ledelsen av barnehagen kan
gi dispensasjon fra ordningen om å betale ut barnehageåret hvis det er økonomisk gunstig
for barnehagen med annen løsning.
På grunn av mislighold av oppholdsbetalinga kan kommunen si opp barnehageplassen
med en måneds varsel.

4.

Endring av tilbud:
Ny betalingssats av endret tilbud, regnes fra den 1. eller den 15. i den måneden endringen
skjer. Endringsdato avgjøres av styrer.

5.

Fravær:
Når et barn har fravær i mer enn 1. mnd. sammenhengende p.g.a. sykdom og/eller
behandlingsopphold, kan det søkes om fritak for betaling. Slik søknad sendes til
barnehagen. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring.

6.

Betalingssatser:
Betalingssatsene er til enhver tid under vurdering og blir fastsatt av kommunestyret ved
budsjettbehandlingen før jul hvert år.

