Betalingsvedtekter for alle foresatte med barnehageplass i Eidsvoll
Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 og endret administrativt jfr. pkt 3 siste gang 08.05.20 som følge av revidert forskrift.

1. BETALINGSSATSER
For barn opptatt i en av barnehagene i Eidsvoll betales for hel plass den statlige fastsatte
maksimalsatsen med mindre eier har vedtatt noe annet. Slikt vedtak krever i tilfelle samtykke
fra foreldrerådet i aktuell barnehage.
Fra 01.01.21 er statens maksimalsats kr. 3 230,-. Med hel plass menes tilbud om oppholdstid
på 41 timer eller mer pr. uke. For tilbud mindre enn hel plass fastsettes satsen av eier.
Pris for kost pr. mnd. fastsettes også av eier.

2. MODERASJONSORDNINGER
2.1 Redusert betaling basert på inntekt
Det gis reduksjon i foreldrebetalingen slik at den per barn utgjør maksimalt seks prosent av
husholdningens samlede inntekter, dersom:
a) maksimalgrensen for foreldrebetaling for ett barnehageår
utgjør mer enn seks prosent av husholdningens inntekter
det siste året eller,
b) det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år som gjør at
foreldrebetalingen for ett barnehageår utgjør mer enn seks prosent av husholdningens
inntekter.
Årsaker til nedgang i inntekt kan eksempelvis være bortfall ved død, samlivsbrudd, tap av
arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, er det søker som sender inn dokumentasjon til
kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt. Kommunen foretar en konkret vurdering av
om nedgangen er varig.
Fra 01.01.21 gis reduksjon ved samlet inntekt i husstanden under kr. 592 167,-.
2.2 Søskenmoderasjon
Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2. For barn nr. 3 og evt. flere barn
gis 50 % moderasjon. Med barn nummer 2 menes det nest eldste barnet som går i
barnehage, og med barn nummer 3 menes det tredje eldste barnet som går i barnehage.
Reduksjonen gis også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager i Eidsvoll.
Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen.
Barn anses for å være fast bosatt på den adressen der de til enhver tid er registrert i
folkeregisteret. Søsken defineres som helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres
utenfor. Foresatte som har ansvar for fosterbarn har også rett til søskenmoderasjon der
øvrige vilkår i bestemmelsen er oppfylt.
2.3 Gratis kjernetid basert på barnets alder og inntekt
Det gis fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle barn fra og med 1.august i det
kalenderåret de fyller to år og fram til skolestart dersom;
a) husholdningens samlede inntekter i siste året er lavere enn inntektsgrensen
fastsatt av Stortinget, eller
b) det er en varig nedgang i husholdningens inntekter inneværende år som gjør at
husholdningens samlede inntekter er lavere enn inntektsgrensen fastsatt av
Stortinget.
Per 01.01.21 er inntektsgrensen kr. 566 100,-. Fra 01.08.21 er inntektsgrensen 583 650,-.
2.4 Utsatt skolestart
For barn som etter sakkyndig uttalelse fra PPT har vedtak om utsatt skolestart, gjelder
samme regler som øvrige barnehagebarn.
2.5 Bestemmelser knyttet til de ulike ordningene
Søskenmoderasjon gis automatisk.
En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid til kommunen.
For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut barnehageåret.

Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og
ut barnehageåret.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere
regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Dersom
søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse om dette.
Bor barnets foresatte hver for seg og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen som har samme
folkeregisteradresse som barnet.
Med husholdningens inntekter menes i forskriften her husholdningens samlede personinntekt
etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt.
2.6 Kommunens behandling av søknader
Søknaden sendes kommunen der barnet er folkeregistrert.
Kommunen skal innhente de opplysninger den trenger for å behandle søknader om redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid. Kommunen må innhente navn på barnet som det søkes
om moderasjon for og navn på personer i husholdningen der barnet er folkeregistrert fra
søker, jf. § 3d andre ledd.
Kommunen kan, uten hinder av taushetsplikt, innhente grunnlaget for siste fastsetting av
formues- og inntektsskatt for husholdningen fra skattemyndighetene for å dokumentere
husholdningens inntekt for det siste året, jf. skatteforvaltningsloven § 3-3 a.
Dersom søknaden om reduksjon gjelder for hele den tiden barnet har barnehageplass i
kommunen, kan kommunen innhente opplysninger som nevnt i første ledd og fatte nye
vedtak om moderasjon så lenge barnet går i barnehage.
Hvis grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for husholdningen ikke kan
utleveres av skattemyndighetene og kommunen av den grunn ikke klarer å fatte vedtak før 1.
august, skal kommunen be søker om å levere det siste årets skattemelding og eventuell
skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt.
I de tilfelle barn har plass i ikke-kommunale barnehager vil kommunen refundere
barnehageeiers manglende inntekter som følge av moderasjonsordningene.
Kopi av vedtaket sendes aktuell barnehage som iverksetter riktig fakturering.
Eventuell klage på vedtaket sendes kommunen. Behandling av klagen vil skje i samsvar
gjeldende bestemmelser i forvaltningsloven. Klager som ikke tas til følge vil behandles av
kommunens klagenemd.

3. ENDRING AV BETALINGSVEDTEKTENE
Kommunens sentrale barnehageadministrasjon er ansvarlig for at
betalingsvedtektene til en hver tid er oppdatert og i samsvar med gjeldende lover og
forskrifter. Øvrige endringer i betalingsvedtektene vedtas av kommunestyret etter
forslag fra formannskapet.

