Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager
Gjeldende fra 01.01.2017.

Foreldrebetalingsregler er hjemlet i forskrift om foreldrebetaling FOR-2016-04-29 (fra
01.08.2016), hjemlet i Lov om barnehager, LOV-2005-06-17-64-§15.

1. Betalingsregler og betalingstermin
Den årlige oppholdsbetalingen fordeles over 11 måneder. Juli måned er betalingsfri. Ferie hos
barn/foresatte utenom juli gir ikke fratrekk i oppholdsbetalingen.
Det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen:
a)
b)

ved barns sykefravær på 4 sammenhengende uker eller mer. Sykefraværet må være
ved legeattest,
fra andre dag ved streik, eller uforskyldt avbrudd fra kommunens side.

2. Fastsettelse av oppholdsbetaling
Betalingssatser behandles i forbindelse med kommunens årsbudsjett og iverksettes fra 01.01.
Det er 2 plasstyper, heldag og delt heldag (2 og 3 dager pr uke).
Graderte satser etter foresattes inntekt. Det er da husstandens samlede inntekt som legges til grunn.
Søknaden sendes elektronisk til frogn kommune ved
a) tildeling av plass,
b) innen 1. juni ved tildeling etter hovedopptaket
c) ved endringer i inntektsgrunnlag gjennom året
I den grad det er forskjell mellom gjeldende lokale foreldrebetalingsregler for kommunale barnehager
og nye nasjonale regler for foreldrebetaling for kommunale barnehager, gjelder de nye nasjonale
reglene for foreldrebetaling foran lokale vedtekter/regler.

3. Oppholdsavgift
a) Oppholdsavgiften skal betales fra begynnerdato gitt i tilbudsbrevet eller fra avtalt oppstartsdato.
b) Dersom foresatte tar barnet ut av barnehagen i ferie mer enn 4 uker på sommeren, gir dette ikke
betalingsreduksjon.
c) Betalingen skjer forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned. Ved redusert plass betales
forholdsmessig prosentandel av full plass.
d) Ved overflytting skal det ikke betales for 2 kommunale barnehageplasser samtidig.

4. Inntektsdokumentasjon
Foresatte skal ved tildeling av plass levere seneste skatteoppgjør innen en fastsatt frist. Dersom
skatteoppgjøret ikke er levert innen denne fristen settes høyeste betalingssats.
Dersom skatteoppgjøret leveres etter den fastsatte frist, vil dette gi redusert oppholdsbetaling med
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virkning fra påfølgende måned.
Opptaksmyndigheten kan til enhver tid kreve nødvendig dokumentasjon fra foresatte for å fastsette
beregningsgrunnlaget.

5. Plikt til å melde fra om endringer i årsinntekt.
Foresatte plikter å melde enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen.
Endring gjøres gjeldende fra påfølgende måned. Dersom opplysninger om forhøyet inntekt
fremkommer senere, vil den forhøyede betalingssats bli beregnet med tilbakevirkende kraft.

6. Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon er 30 % for barn nummer to og 50 % for tredje eller flere barn.
Søskenmoderasjon gjelder også når søsken går i forskjellige barnehager. Den gjelder også selv om
du har 1. barn i kommunal barnehage og 1. barn privat barnehage.

7. Reduksjon av foreldrebetaling
a) Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling dersom prisen på barnehageplassen overstiger
6 % av husstandens samlede brutto inntekt.
b) For å få reduksjon i foreldrebetalingen, må det søkes på eget skjema. Skjemaet ligger på siden

om priser og betaling i barnehage:
https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-5 Skal søknaden gjelde fra 1.
august må det søkes innen 1. juni.
c) Dokumentasjon er siste års selvangivelse, som skal legges ved søknaden. Med ”husstand”
menes også samboer.
d) Godkjente søknader om redusert foreldrebetaling vil tre i kraft fra måneden etter at søknaden er
mottatt, og for ett barnehageår av gangen.
e) Frogn kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for barn bosatt i Frogn
kommune. Dette gjelder også for de private barnehagene.
f)

Klageinstans ved foreldrebetaling er Klageutvalget i Frogn kommune. Klagefrist er 3 uker.

8. Gratis kjernetid for 3,- 4- og 5 åringene.
a) Alle 3-, 4- og 5- åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt
har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr uke. Inntektsgrensen vedtas hvert år
av Stortinget i forbindelsen med budsjettarbeidet. Mer om inntektsgrenser og priser finnes på

siden om priser og betaling i barnehage.
b) For å få gratis kjernetid, må det søkes på eget skjema. Skjemaet ligger på siden om priser og
betaling i barnehage. https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-5 Skal
søknaden gjelde fra 1. august må det søkes innen 1. juni.
c) Dokumentasjon er siste års selvangivelse, som skal legges ved søknaden. Med ”husstand”
menes også samboer.
d) Godkjente søknader om gratis kjernetid vil tre i kraft fra måneden etter at søknaden er mottatt, og
for ett barnehageår av gangen.
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e) Frogn kommune skal behandle alle søknader om redusert foreldrebetaling for barn i kommunale
og private barnehager.

9. Forsinket betaling
Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter
ved forsinket betaling. For purringer sendt tidligst 14 dager etter at kravet er forfalt kan det ilegges
purregebyr.

10.

Oppsigelse av plass
Barnets foresatte kan si opp plassen elektronisk med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i
måneden.
Det kreves betaling i oppsigelsestiden.
Dersom barn slutter etter 30.04. (oppsigelse sendt barnehagen etter 31.03.) medfører dette
betaling i mai og juni måned.
Rådmannen kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det
foreligger vesentlig mislighold av avtalen.
Som vesentlig mislighold regnes blant annet:

a) dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig betydning gitt av foresatte,
forsettlig eller grovt uaktsomt,
b) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene,
c) ved vesentlig fravær, uten at fraværet er avtalt med barnehagen, dersom plassen ikke
tas i bruk som bestemt i § 9,
d) dersom avtalt oppholdstid overskrides gjentatte ganger,
e) dersom særskilte forhold gir grunn til det.
Rådmannen kan med 3 måneders varsel fra den 1. eller 15. i hver måned foreta en generell
oppsigelse av samtlige barnehageplasser i den enkelte barnehage.

11.

Klage på foreldrebetaling

Vedtak om reduksjon i foreldrebetaling er enkeltvedtak etter forvaltningsloven §2 og kan påklages jf.
Forvaltningslovens §29. Eventuelle klager sendes til Frogn kommune v/Enhet barnehage, postboks
10, 1441 Drøbak som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen. Endelig klageorgan er
formannskapet.
Mer om inntektsgrenser, maksimalgrense, søskenmoderasjon, gratis kjernetid og priser finnes på siden
om priser og betaling i barnehage: https://www.frogn.kommune.no/enheter/barnehagene/#heading-h3-5
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