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Betalingsregler for opphold i kommunale barnehager i Rennesøy kommune
- revidert, gjelder fra 01.01.2017
Fravær
Ved dokumentert sykefravær over 6 uker kan det søkes om betalingsfritak.
Ved annet fravær må barnehageplassen betales.
Oppsigelse
Frist for oppsigelse av barnehageplass er 3 måned, og løper fra den 1 i måneden etter at oppsigelsen er
mottatt. Oppsigelsen skal være skriftlig. Ved oppsigelse etter 1.april må plassen betales ut
barnehageåret, uavhengig av om plassen benyttes. Det betyr at barn som slutter etter 1.mai må betale ut
barnehageåret.
Manglende betaling for barnehageplassen i mer enn 2 måneder, medfører oppsigelse av plassen med
14. dagers varsel. Dette gjelder med mindre særskilte betalingsordninger er avtalt.
Betalingssatser
Foreldrebetaling følger til enhver tid gjeldene nasjonale fastsatte føringer. Ingen skal betale mer enn
seks prosent av husholdningens samlede personinntekt, etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig
kapitalinntekt.
Kommunale regler for foreldrebetalingen og moderasjonsordninger blir fastsatt av kommunestyret.
Barnehagebetalingen beregnes med 11 terminer per år. Første betalingstermin er september måned,
siste betaling termin er juli måned. August måned er fri.
Søskenmoderasjon
Det gis 30 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 prosent moderasjon på øvrige søsken
Redusert foreldrebetaling
•

Det kan søkes om friplass med bakgrunn i lav betalingsevne.
Grensa blir satt til 3 G i folketrygden.

•

Inntekt mellom 3 G og 4 G i folketrygden gir rett til halv betaling.
Beløpet blir regulert 01.05 hvert år.

•

Ordningen med gratis kjernetid i barnehagen for alle 3-,4- og 5- åringer fra familier med lav
inntekt vil også bli videreført.

•

Inntekt over 4 G i folketrygden:
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehagen utgjøre maksimalt seks prosent av
husholdningens samlede personinntekt, etter kapittel 12 i skatteloven og skattepliktig
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kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter forskrift om
foreldrebetaling, § 1.
Som en husholdning, etter § 3 “Moderasjonsordninger”, 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 ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 måneder, eller har felles barn. Det
må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår.
Søknad sendes Rennesøy kommune /v Oppvekst og læring.
Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke.
Inntekter som må dokumenteres
Dokumentasjonskrav for inntekstberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.

Inntektsgrensene blir hvert år fastsatt av regjeringen.
LES MER PÅ WWW.UDIR.NO
http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/moderasjonsordningerforeldrebetaling/

Kostpenger
Det tas ekstra betalt for mat. Betalingen skal dekke reelle kostnader, og blir regnet ut etter
plasstørrelse.
Prisene kan bli justert etter vedtak under budsjettbehandlingen hvert år.

