
LUND KOMMUNE 

OPPVEKST- OG KULTURETATEN

BETALINGSSATSER FOR LUND KOMMUNES BARNEHAGER FRA  01.08.19

(Vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget den 08.11.18 og justert i tråd med statsbudsjettet/vedtatt makspris)

01.08.2019 Søskenmoderasjon

Ordinær 30 % 50 %

betalingssats

pr. måned:

Antall dager pr. uke

3 DAGER 2 220                   1 554         1 110         

4 DAGER 2 770                   1 939         1 385         

5 DAGER 3 040                   2 128         1 520         

Kostpenger, pr. måned for en heltidsplass, er frivillig 350

Kjøpedager, dagsats (betinger allerede fast plass) 345

For sent hentede barn pr. påbegynt halvtime 345

Barnehagesatsene fastsettes av Kommunestyret og reguleres i tråd med statsbudsjettet og vedtatt makspris.

Foreldrebetalingen faktureres 10 måneder med full sats (september – juni) og 2 måneder med halv sats (august og juli).

Ved gjentatte ganger for sent hentede barn betales et gebyr pr. påbegynt halvtime.

Ved fravær må det betales på vanlig måte.  Sykdomsperiode under 14 dager gir ikke fritak for betaling.

Ved lengre tids sykefravær kan det søkes kommunalsjef for oppvekst og kultur om reduksjon i betalingen.

Avslag om slik reduksjon kan ankes inn for oppvekst- og kulturutvalget. 

Ved tre mnd. utestående betaling vil barnet miste plassen.  

Moderasjonsordninger:

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av kapital- og personinntekten sin for en barnehageplass.

2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, kan søke om  

20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Inntektsgrensen fastsettes i Statsbudsjettet. 

Gjelder fra og med det barnehageåret som starter det året barnet fyller 2, 3, 4 og 5 år.   

Moderasjonsordningene er søknadsbasert og søknaden sendes oppvekst- og kulturetaten.

Søknaden gjelder fra måneden etter at søknaden er mottatt. 

Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt legges til grunn. Som husholdning regnes

ektefeller, registrerte partnere og samboere.  Søknaden gjelder for ett barnehageår om gangen. 

Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding for alle i husholdningen. 

Dersom noen inntekter ikke er registrert i skattemeldingen er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. 

Det gis søskenmoderasjon med 30 % for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 og øvrige søsken.

Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.  Moderasjonen gis selv om barna går i

forskjellige barnehager innen Lund kommune.   Det eldste barnet betaler full sats,

nesteldst gis 30 % moderasjon, osv. nedover.

Moderasjonsordninger / tapte inntekter dekkes av Lund kommune etter faktura med nødvendig dokumentasjon.

Kommunalsjef for helse og omsorg kan innvilge ytterligere redusert betaling/friplass i barnehage etter en konkret 

vurdering av foreldrenes økonomi.  Kommunens sosialhjelpssatser legges til grunn for vurderingen.

Dersom søknaden innvilges, dekkes utgiftene av NAV/barneverntjenesten. 

Betalingssatsene justeres til enhver tid i tråd med Stortingets vedtatte makspris/kommunestyrets vedtak.

Endringer i betalingsreglementet vedtas av oppvekst- og kulturutvalget og godkjennes av

kommunestyret.  Endringer i betalingsreglementet av mindre prinsipiell karakter delegeres til

kommunalsjef for oppvekst og kultur og refereres for oppvekst- og kulturutvalget.

Betalingssatsene justeres fra 01.08.19 i h.h.t. vedtatt makspris.


