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Priser og betaling 

Hvert år fastsettes det i statsbudsjettet en makspris for hvor mye foreldre må betale for en heltids 
barnehageplass.  Fra 1.8.2019 blir maksprisen kr 3 040,-. 

  

Følgende satser er gjeldende fra 1.august 2019: 
 

Oppholdstid pr. uke 1 barn pr. mnd. Kost pr. barn 

40 % 2 dager pr. uke: kr 1 216,- kr 206 / 103 

60 % 3 dager pr. uke: kr 1 824,- kr 309 / 155 

80 % 4 dager pr. uke: kr 2 432,- kr 412 / 206 

100 % 5 dag pr. uke: kr 3 040,- kr 515 / 258 

 30 % reduksjon for søsken nr 2, og 50 % reduksjon for søsken nr 3, 4 osv. 

 
Satsene følger til enhver tid gjeldende satser som følger av lov. Kostpenger kommer i tillegg.  

Det betales for 11 måneder pr. år.  Juli måned er betalingsfri. 

 

Reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid – Hvem kan søke? 

Foreldrebetalingen for en barnehageplass skal ikke utgjøre mer enn 6 prosent av husholdningens 

bruttoinntekter. Husholdninger med lavere bruttoinntekt enn det, kan søke om reduksjon i 

foreldrebetalingen. Det innebærer at husholdninger med en samlet inntekt under 533 500 kroner 

kan ha rett til redusert foreldrebetaling så lenge prisen for en fulltids barnehageplass er 3 040 kroner. 

Dette følger av forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3. 

Fra 1. august 2019 har i tillegg alle 2,- 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 pr. uke. 

Inntektsgrensen for gratis kjernetid er 548 500 kroner. 

Målet med forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, 

og legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke 

prisen for familier med lav inntekt.  kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for ordningen. 

 

Husholdningens bruttoinntekt (Kilde: NAV) 

I beregning av inntekten inngår blant annet: 

 Brutto personinntekt, f.eks.: årsinntekt inkludert feriepenger, overtidsbetaling og andre 

tillegg, og skattepliktig fordel av forsikringer, bruk av bil, telefon og media. 

 Omsorgslønn fra kommunen, styrehonorar, private pensjonsordninger og 

forsikringsutbetalinger.   

 Positive netto kapitalinntekter som overstiger 10 000 kroner, f.eks.: aksjeutbytte, 

renteinntekter og salg av fast eiendom. 

 Ytelser fra NAV som er skattepliktig, f.eks.: sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, 

uføretrygd, overgangsstønad. 

 Andre ytelser fra NAV som skal medregnes: kontantstøtte for bidragsbarnet, utvidet 

barnetrygd og ekstra småbarnstillegg. Ordinær barnetrygd inngår ikke i som en del av 

familiens kapitalinntekt. 

https://helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunen/omsorgslonn


                        LURØY KOMMUNE OPPVEKSTETATEN, 8766 LURØY 
 

                      REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE 

INFORMASJON PR 1. AUGUST 2019 
 

Oppvekstetaten Lurøy kommune August 2019 Side 2 
 

 

Må man søke hvert år? Når er søknadsfristen? 

Det søkes om redusert foreldrebetaling og eventuelt gratis kjernetid for ett barnehageår om gangen. 

Endringer i foreldrebetalingen vil fortrinnsvis skje ved første fakturering etter vedtak om reduksjon i 

foreldrebetalingen, med virkning fra første betalingsmåned etter aktuell søknadsfrist.  

 

Dersom det skjer endringer i husholdningen i løpet av året som fører til redusert inntekt, kan det 

søkes om redusert betaling innen den 10. hver måned. Endringer i foreldrebetalingen vil tre i kraft 

påfølgende måned. Skjer det endringer i husholdningen som fører til bortfall av redusert betaling, 

plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen.    

 

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden? 

Selvangivelse og siste lønnsslipp skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil 

normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert 

på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det. 

 

Hva med de som ikke har en selvangivelse? 

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan 

søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen må foreta en skjønnsmessig 

vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen. 

 

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år? 

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en 

vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt 

menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens 

sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne muligheten. 

Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i foreldrebetalingen i løpet av barnehageåret fordi 

husholdningens sammensetning endres. I slike tilfeller må kommunen ta imot søknader underveis i 

året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som dokumentasjon. 

 

Det kan også bety at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den er 

inneværende år. Dette kan være klart allerede ved barnehageårets start i august, eller det kan skje 

en endring i inntektssituasjonen underveis i barnehageåret. Kommunen foretar en skjønnsmessig 

vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen, 

på lik linje som den gjør for dem som ikke har selvangivelse. For de som får en vesentlig og varig 

endring i inntekt underveis i barnehageåret, tar kommunen imot søknader fortløpende. 

 

Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling? 

Foreldrebetalingen skal pr. år maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede skattepliktige 

person- og kapitalinntekt. Kommunen legger sammen personinntekt og kapitalinntekt som 

gjenfinnes på selvangivelsen(e) levert med søknaden. I tillegg må kommunen legge til eventuelle 

inntekter som søker har opplyst om, men som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen. 

Foreldrebetalingen pr. år skal ikke overstige 6 % av dette totalbeløpet. Beløpet må derfor fordeles på 

antall betalingsmåneder. 
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Dersom en husholdning foregående år hadde person- og kapitalinntekt på 350 000 kr, skal ikke 

foreldrebetalingen utgjøre mer enn 350 000 kr * 6 % = 21 000 kr pr. år. Med 11 betalingsmåneder i 

barnehagen, er foreldrebetalingen pr. måned 1 909 kroner. 

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. 

For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 prosent av det den betaler for det 

første barnet, altså 21 000 kr * 70 % = 14 700 kr pr. år, eller 1 336 pr. måned. For tredje eller flere 

barn skal husholdningen betale 50 prosent av det den betaler for første barn. Det betyr i dette 

eksempelet 21 000 * 50 % = 10 500 kr pr. år, eller 954 kr pr. måned. 

 

Alle de som har rett på gratis kjernetid har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning 

av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med reduksjon som 

gjelder alle barn i barnehage som gjort over deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis 

oppholdstimene. Dette betyr at foreldrebetalingen for en 2-, 3-, 4- eller 5- åring i en husholdning 

med person- og kapitalinntekt på 350 000 kroner, skal betale 1 909 kr * 25/45 = 1 061 kr pr. måned. 

 

Hvordan søke? 

Utfylt søknadsskjema sendes til: Lurøy kommune, Oppvekstetaten, 8766 Lurøy. 

Eventuelt på e post: postmottak@luroy.kommune.no   

mailto:postmottak@luroy.kommune.no

