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Foreldrebetalingssatser 2018

Barnehagene i Birkenes
På bakgrunn av Stortingets budsjettvedtak har kommunestyret 14.12.2017 vedtatt
foreldrebetalingssatser gjeldene for 2018.
Satser for 2018:
Plasstype
100 % - 5 dager/uke
80 % - 4 dager/uke
60 % - 3 dager/uke

Betaling pr. mnd.
2 910
2 492
2 225

Betaling pr. år
32 010
27 412
24 475

Kostpenger kommer i tillegg.

Moderasjonsordninger
Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får
reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon
uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50
prosent reduksjon.
Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en
redusert pris. Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til
barnehagen. Fra 2017 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er
lavere enn 500 500 kroner per år. Dette inntektskravet videreføres for 2018.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer
Postadresse:
Postboks 115, 4795 BIRKELAND
Besøksadresse:
Smedens Kjerr 30, 4760 BIRKELAND

Telefon:
37 28 15 00

E-post:
postmottak@birkenes.kommune.no

Nettside:
www.birkenes.kommune.no

Org.nr.:
964 965 870
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Fra 1. august 2016 fikk 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 og med 1. august
2017 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 450 000 kroner
per år. Dette inntektskravet videreføres for 2018.
For mer informasjon og søknadsskjema, se kommunens hjemmeside: www.birkenes.kommune.no
eller ta kontakt med tjenesteområde barnehage og skole.

Med hilsen

Øyvind Mellem
Fagutvikler utdanning
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