VEILEDNING FOR DOKUMENTASJON FOR REDUSERT BETALING I
KOMMUNALE BARNEHAGER I STRAND KOMMUNE 15.08.2014
Kriteriene for å få innvilget redusert egenbetaling i barnehagene i Strand kommune er:
-

Ikke berettiget Stønad til barnetilsyn fra NAV
Ikke barnehageregning dekkes helt eller delvis av andre instanser.
Fullstendig utfylt skjema vedlagt nødvendig dokumentasjon
Husstander med samlet brutto årsinntekt fra 0 t.o.m. 353.480 (4G) gis
prisreduksjon på kr. 700,- i hel plass.
Husstander med samlet brutto årsinntekt fra 353.481 (4G) t.o.m. 530.220 (6G) gis
prisreduksjon på kr. 230,- i hel plass.

Med husstand menes personer som inngår i husholdningen, dvs. alle voksne enten de er
gift eller samboere (registrert eller uregistrert). Brutto årsinntekt beregnes ut fra den
dokumenterte månedsinntekten multiplisert med 12. Dette gir husstandens
inntektsgrunnlag som kan gi rett til redusert egenbetaling i henhold til kriteriene over.
Folketrygdens grunnbeløp (G) er p.t. kr. 88.370.
Redusert sats innvilges i utgangspunktet for en periode på et halvt barnehageår (høst/vår),
forutsatt at husstandens inntektsforhold er uendret i perioden. Frist for innlevering av
dokumentasjon for høsthalvåret er satt til 15. juni. Innvilget prisreduksjon vil gjelde t.o.m.
desember. Frist for vårhalvåret er 1. desember og vil gjelde fra januar. Dersom kommunen
ikke mottar ny dokumentasjon fra husstanden vil neste halvår automatisk bli fakturert med
full sats.
Dersom husstanden tilfredsstiller de ovennevnte kriteriene, kan husstanden allikevel søke
utover de fastsatte frister ovenfor. Prisreduksjon kan da innvilges fra og med påfølgende
måned. Det vil ikke bli gitt prisreduksjon med tilbakevirkende kraft. Dersom den
påfølgende måned allerede er fakturert, skal faktura betales selv om prisreduksjon
innvilges.
Dersom husstandens inntektsforhold endrer seg slik at det kan ha betydning for
fastsettelse av prisreduksjonen, skal dette meldes til Strand kommune v/økonomiavdeling
straks selv om det er innenfor en halvårsperiode. Dette kravet gjelder både dersom
inntektsendringen vil medføre større eller mindre, eventuelt bortfall av prisreduksjon.
Dersom betydelige inntektsendringer ikke meldes, kan dette bli oppfattet som feilaktige
opplysninger.
Det gjøres oppmerksom på at feilaktige opplysninger om husstandens inntektsforhold vil
føre til fakturering av full sats og kan videre medføre til oppsigelse av barnehageplassen.
Strand kommune kan kreve etterbetaling dersom husstanden feilaktig har fått redusert
sats.
Husstanden er selv ansvarlig for å gi fullstendige og korrekte opplysninger og framskaffe
den nødvendige dokumentasjon. Ufullstendig og mangelfull dokumentasjon vil bli
returnert ubehandlet. Videre er husstanden selv ansvarlig for å sette seg inn i denne
veiledningen og ta kontakt med Strand kommune v/økonomiavdeling for å få forklart
forhold som er uklare. Kontaktperson er Turid Damgaard tlf. 51 74 30 17.
Dokumentasjon med nødvendige vedlegg sendes: Strand kommune, økonomiavdeling
postboks 115, 4126 Jørpeland.

