Havøysund 29.04.15

FORELDREBETALING BARNEHAGE FRA 01.05.2015
Foreldrebetaling fastsettes i tråd med Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Kommunestyret
vedtar i tråd med sentrale føringer gitt av Stortinget i forbindelse med fastsettelse av statsbudsjettet.
Måsøy kommune krever inn foreldrebetaling i barnehage tilsvarende makspris på nasjonalt nivå jf.
statsbudsjettet. Makspris fra 01.05.15 kr 2580,- for heltidsplass. I tillegg kommer kostpenger knyttet
til matservering. Fra 1. mai skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en
barnehageplass.
Foreldrebetaling 2015
Pris for fulltidsplass i Høtten barnehage kr. 2580,- pr. mnd.
Kostpenger kr. 215,- pr. mnd. pr. heltidsplass.
Foreldrebetalingen fordeles over 11 terminer – juli er betalingsfri. Forfall 15 hver mnd.
Første faktura til barn som starter ved nytt barnehageår sendes ut i juli med forfall 15. august.

BETALINGSSATSER for barnehager fra 01.05.2015
Tjeneste

Foreldrebetaling
pr mnd. inntekt
Over 473 000,Kr. 1032,-

50% søskenmoderasjon for 2
eller flere barn
Kr. 516,-

50% bhg
plass

Kr. 1290,-

Kr. 645,-

60% bhg
plass

Kr. 1548,-

Kr. 774,-

100%
bhg plass

Kr. 2580,-

Kr. 1290,-

Kjøpedag
(kun hel
dag)

Kr. 200,-

Kr. 200,-

40% bhg
plass

Foreldrebetaling
pr mnd. inntekt
Under 473 000,6% av samlet
kapital- og
personinntekt
6% av samlet
kapital- og
personinntekt
6% av samlet
kapital- og
personinntekt
6% av samlet
kapital- og
personinntekt
Kr. 200,-

50% søskenmoderasjon for
2 eller flere
50% av
utregnet
foreldrebetaling
50% av
utregnet
foreldrebetaling
50% av
utregnet
foreldrebetaling
50% av
utregnet
foreldrebetaling
Kr. 200,-

Kostpenger pr.
mnd
Kr. 86,-

Kr.108,-

Kr. 172,-

Kr. 215,-

Endring av foreldrebetaling ble bestemt 17.04.15 i Stortinget og trår i kraft 01.05.15. Det betyr for
foresatte at de som har barnehageplass får samme faktura i mai og juni som tidligere. Oppgjøret med
nye betalingssatser for de som har bruttoinntekt under 473 000,- (selvangivelse 2014) vil gjøres opp

innen utgangen av august. Dette gjelder kun de som har skattepliktig kapital- og personinntekt under
kr. 473 000,NB! For foresatte som har barnehageplass som har barnehageplass pr. 01.05.15 må man levere
søknad om redusert betaling innen 15. mai for å få redusert betaling fra 01.05.15.
For andre: Søknad om redusert betaling leveres fra foresatte: 1. Juni for de som starter til høsten i
Høtten barnehage – ellers fortløpende. Skjema finnes på www.masoy.kommune.no

Foreldrebetaling i henhold til Høtten Barnehages vedtekter pkt. 11
•Foreldrebetalingen følger forskrift om foreldrebetaling og de til enhver tid fastsatte beløp i Måsøy kommunestyre.
Kommunen følger nasjonal maksimalgrense for foreldrebetaling og reguleringene i disse. Gjeldende satser finnes på
www.masoy.kommune.no
•Det betales for 11 måneder i året, med forfall den 15. i hver mnd. (det betales for- og etterskuddsvis).
•Juli er betalingsfri.
•Det gis 50% søskenmoderasjon fra og med 2. barn. Det barnet som har størst prosentvis plass betales det fullt for.
•Kostpenger kommer i tillegg. Kostpengene reguleres etter selvkostprinsippet, og justeres ved nytt barnehageår.
•Ved kjøp av enkeltdager er dagsprisen kr. 200,-. Det gis ikke søskenmoderasjon her.
•Det kan gis betalingsfritak ved sykefravær som går utover 1 kalendermåned, det forutsetter dokumentasjon fra lege.
•I tilfeller der barna ikke blir hentet innen stengetid, ilegges et gebyr på kr. 200,- pr. påbegynte halvtime. Det gis et gebyr pr
barn.
•Står en plass ubetalt lengre enn 1 måned, uten at det er søkt og innvilget permisjon, kan plassen sies opp fra kommunens
side med 14 dagers skriftlig varsel.

Informasjon om gratis kjernetid: Kunnskapsdepartementet har nylig hatt på høring et forslag om at alle 4. og 5
åringer i familier med inntekt under 405 000 kroner i året skal ha inntil 20 timer gratis i barnehagen pr. uke.
Dette er foreslått at skal innføres fra 1. august 2015. Det er også foreslått at samme inntekter og samme
dokumentasjon skal benyttes for ordningen med gratis kjernetid, som for det nasjonale minstekravet som
innføres 1. mai. Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet vil komme med mer informasjon når
forslaget om gratis kjernetid er ferdig behandlet. Det er forventet å være ferdigbehandlet i midten av juni.

Med hilsen
Renee B. Andersen
Styrer Høtten Barnehage

Vedlegg: Skjema for søknad om redusert betaling

