
  Rakkestad kommune 
 

 
 

Til foreldre / foresatte 
 

Informasjon om foreldrebetaling 
for opphold i barnehage fra 1. august 2019 

 
Rakkestad kommune har i kommunestyret 6. desember 2018 vedtatt å følge nasjonale satser 
for barnehageopphold. 
 
Oppholdsbetalingen blir fra 1. august 2019 som følger: 
 

Plass Opphold pr. 
mnd. 

Matpenger 
pr. mnd. 

Heldagsplass – 100 % Kr.     3.040 Kr.        400 

Deltidsplass –    80 % Kr.     2.675 Kr.        320 

Deltidsplass –    60 % Kr.     2.007 Kr.        240 

Deltidsplass –    50 % Kr.     1.703 Kr.        200 

Deltidsplass –    40 % Kr.     1.398 Kr.        160 

Enkeltdager – per dag Kr.        200  

 
 
Søskenmoderasjonsordning: 
Iht. forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, gis foreldre/foresatte minimum 30 % 
søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50 % for 3. eller flere barn. 
Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon skal tilbys også i de 
tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune.  
 
Søknadsordning knyttet til reduksjon i foreldrebetalingen: 
Ihht. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3, tredje til sjette ledd, skal 
foreldrebetalingen ikke overskride 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og 
kapitalinntekt. Ved søknaden må det vedlegges selvangivelse(r). 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 ved søknad. Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, settes foreldrebetalingen 
i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av 
foreldrebetalingen for første barn. I tillegg har barn fra 2 år i husholdninger med lav inntekt, 
rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  
 
Inntektsgrensen for å ha krav på redusert foreldrebetaling er kr 557 333,-.  
Inntektsgrensen for gratis barnehage 20 timer pr. uke er kr. 548 500,-. 
 
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen, søknadsfrist for 
barnehageåret 2019/2020 er 1. juni 2019. Ved endring av inntekt i barnehageåret kan det 
søkes fortløpende, med virkning fra vedtakstidspunktet. 
 
Elektronisk søknad finnes på kommunens hjemmeside, uansett om barnet går i kommunal 
eller privat barnehage. Søknaden blir behandlet som enkeltvedtak.  
 
 
12.04.2019  
Rakkestad kommune 
Seksjonsleder barnehage 


