
ENEBAKK KOMMUNE

Kultur, oppvekst og skoleavdelingen

Betalingsregulativ for kommunale barnehager

1. Fastsettelse av oppholdsbetaling
Kommunestyret fastsetter en gang i året satser for oppholdsbetaling i kommunale 
barnehager med utgangspunkt i sentrale føringer. Oppholdsbetaling påløper fra den 
avtalte dato barnet er tildelt barnehageplass. Betalingen forfaller den 15. i hver måned. 
Juli måned er betalingsfri.

2. Søskenmoderasjon 
Det gis 30 % moderasjon for søsken nr. 2, og 50 % moderasjon for søsken nr. 3 og 
øvrige. Ordningen gjelder uavhengig av hvilke(n) barnehage i kommunen familien 
benytter. Har familien barn i flere barnehager i kommunen, avtales det til hvilken 
barnehage søskenmoderasjonen legges

3. Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en 
barnehageplass. Dette vil bli regulert i forhold til maksprisen for barnehage som 
vedtas i Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Oppdatert informasjon 
om gjeldende satser og regelverk, samt søknadsskjema finnes på kommunens 
hjemmeside. Det søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår av gangen.

4. Gratis kjernetid for 4- og 5- åringer
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 barnehage per uke. Inntektsgrensen vedtas 
av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet. Oppdatert informasjon om 
gjeldende satser og regelverk, samt søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside. 
Det søkes om gratis kjernetid for ett barnehageår av gangen.

5. Oppsigelse
Barnehageplassen sies opp gjennom Barnehageportalen. Oppsigelsestiden for 
barnehageplassen er 1-en- måned fra første månedsskifte etter oppsigelse. Betaling 
påløper også for ubenyttet plass dersom denne ikke er sagt opp.

6. Misligholdelse av plass
Foresatte som skylder betaling for mer enn 1 – en – måneds opphold, som ikke er 
betalt etter 2. purring, kan miste retten til barnehageplassen.

7. Kostpenger
Kostpengene betales sammen med oppholdsbetalingen. Kommunestyret vedtar nivået 
på kostbetalingen. Kostpengene skal dekke barnehagens utgifter til måltider(selvkost). 
Budsjett og regnskap for bruk av kostpenger skal legges frem i egen sak i barnehagens 
samarbeidsutvalg.

8. Fritak for oppholdsbetaling
Dersom barnet er fraværende grunnet sykdom i mer enn 1- en –måned, kan det på 
bakgrunn av søknad og legeattest gis fritak for oppholdsbetaling.


