Betalingsregulativ 2017

I BARNEHAGE
Regulativ for oppholdsbetaling barnehager

Prisen for opphold fastsettes av Hemne kommune. Ved hovedopptak betales fra opptaksdato
(barnehagestart). Barn som av særlige grunner må begynne senere, kan etter søknad til få
redusert betalingssats. Barn som opptas i ledige plasser senere i barnehageåret, betaler for hel
eller halv måned avhengig av om barnet er tildelt plass før eller etter den 15. i måneden.
Betalingen skjer forskuddsvis og er bindende
Ved ledig kapasitet (permisjon, sykefravær og lignende) leier barnehagene ut enkeltplasser. Det
betales en dagsats for slik opphold som fastsettes av kommunestyret. Tilfeldig opphold av
sammenhengende varighet over mer enn ½ måned, betales med vanlig månedssats for
heldagsopphold – minimum 1 måned. Oppholdet gir ikke rett til fast plass i barnehage uten opptak
etter vanlig søknad.
Barn som er tildelt plass, men som ikke benytter den, får ikke fradrag i oppholdsbetalingen.
Med heldagstilbud menes en avtalt ukentlig oppholdstid på 50 timer. Med deltidstilbud menes en
avtalt ukentlig oppholdstid mindre enn 50 timer.
Annen oppholdstid enn heltid beregnes forholdsmessig.
Det betales kostpenger etter selvkostprinsippet i tillegg til oppholdsbetalingen. Kostpengene
innbetales etter oppgave til kommunekassen fra barnehagestyrer, og spesifiseres i fakturaen.
1.
2.

3.

4.

Barnehagekontingenten betales for 11 måneder pr. år.
Søskenmoderasjon for barn med opphold i barnehager beregnes med 30 % for barn nr. 2 og
50 % for barn nr. 3 eller flere barn etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra.
Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen på registrert adresse i folkeregistret.
Med søsken menes helsøsken og halvsøsken. Stesøsken defineres utenfor. (Jfr. forskrift om
foreldrebetaling i barnehager § 3).
Det gis friplass til barn med funksjonshemninger som gis spesialpedagogisk opplæring i
barnehagen etter enkeltvedtak etter opplæringslovens § 5-7 inntil 20 timer pr. uke.
Anbefaling fra sakkyndig, faglig organ må foreligge.
Statlige og kommunale midler som blir stilt til disposisjon til ekstratiltak for
funksjonshemmede/vanskeligstilte barn, føres på egen konto i
kommunebudsjettet.

KONTINGENT PR. MÅNED.

2016

2017

Heldagsopphold (50 t/u)

Kr 2 655,-

Dagsats opphold minimum 6 timer pr. dag

Kr 227,-

Kr 2 655,(Forutsetter ikke
endringer i
statsbudsjettet for
2017)
Kr 233,-

Timesats opphold mindre enn 6 timer pr. dag

Kr 53,-

Kr 54,-
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