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BETALINGSBESTEMMELSER FOR AMICUS BARNEHAGE 
(gjeldende fra 17.11.2016) 

 
1. Bystyret fastsetter betalingssatser for kommunens og private barnehager, herunder 

søskenmoderasjon. Ved beregning av søskenmoderasjon, og hvor et barn har hel plass og et 
barn har redusert plass, betaler barnet med det største tilbudet full sats. 

 
2. Oppholdsbetalingen betales i 11 terminbeløp hvor juli måned er betalingsfri. For den som 

begynner etter den 15. i måneden betales det for halv måned. 
 
Forfallsdato for oppholdsbetaling er den 12. i hver måned. Ved purring påløper et gebyr iht. 
Inkassoforskriftens § 1-2. 
 

3. Oppsigelse av barnehageplassen må skje skriftlig. Oppsigelsestiden er  
tre måneder, regnet fra den 30. hver måned (iht. vedtak 63/08). Oppsigelsen foretas på eget 
skjema som leveres barnehagens styrer. Skjema fås i barnehagen. 
 

4. Ved lengre og sammenhengende sykefravær på en måned eller mer, dokumentert av lege, 
kan Drammen Kirkelige Fellesråd vurdere fradrag i oppholdsbetalingen. For barn med 
funksjonshemninger, som har opptakskode 1, refunderes oppholdsbetaling automatisk ved 
mer enn 50 % sykefravær i løpet av en måned. Som sykefravær gjelder også 
utredningsopphold i sykehus og institusjoner. 

 
5. Oppholdsbetalingen beregnes på grunnlag av forsørgers årlige/forsørgers samlede årlige 

brutto inntekt, dokumentert på fastlagt skjema. Som brutto inntekt regnes arbeidsinntekt, 
pensjon (uføre-, etterlattepensjon og overgangsstønad) kapitalinntekter og trygdeytelser 
(attføring, sykepenger og arbeidsledighetstrygd). Forsørger(e) med beregnet redusert 
oppholdsbetaling må levere ny lønnsoppgave innen 1. desember hvert år. Der 
dokumentasjon ikke foreligger, blir høyeste sats innkrevet. 

 
6. Ved samboerskap legges begges inntekt til grunn. Samboers felles inntekt legges til grunn for 

oppholdsbetaling også der samboerne har adskilt økonomi, særeie og barnet ikke er felles. 
 

7. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere pensjonsgivende inntekt fra siste års 
foreliggende ligning. Denne sees på skatteoppgjøret fra ligningskontoret. I tillegg kommer 
kapitalinntekter. 
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8. For foresatte som går over til å bli selvstendig næringsdrivende, beregnes 

oppholdsbetalingen ut fra siste dokumenterte brutto inntekt, inntil pensjonsgivende inntekt 
kan dokumenteres, eller dersom regnskapsfører kan bekrefte betydelig redusert 
pensjonsgivende inntekt sammenlignet med den tidligere inntekten. Selvstendig 
næringsdrivende kan, ved forventet betydelig nedgang i pensjonsgivende inntekt, søke om 
redusert oppholdsbetaling for inneværende år. Dersom skatteavregningen viser høyere 
brutto inntekt enn oppgitt i ovennevnte søknad, innkreves skyldig oppholdsbetaling med 10 
% rente. 

 
9. Ved skyldig oppholdsbetaling og/eller skyldig månedlig kostpenger utover 2 måneder 

opphører barnehageplassen etter varsling. Ved gjentatt mislighold kan det kreves kontant 
betaling, og oppsigelse av plass kan vurderes iverksatt umiddelbart. 

 
10. Friplass/redusert oppholdsbetaling utover de satser som er regulert etter inntekt omfattes av 

”Lov om sosiale tjenester” evt. ”Lov om barneverntjenester”, og søknad må fremmes for 
helse- og sosialsektoren. I påvente av behandling av slik søknad løper oppholdsbetalingen på 
samme måte. 

 
11. Eventuelle endringer i oppholdsbetalingen foretas fra måneden etter at endringen er meldt 

skriftlig fra foresatte, dersom meldingen er levert før den 15. måneden før. 
 

12. Endringer i oppholdsbetalingen foretas på grunnlag av endring i inntekt eller endring av sivil 
status. Følgende dokumentasjon må i tilfelle sendes Drammen kommune: 

 
a. ny lønnsdokumentasjon 
b. bekreftelse på endret sivilstand i form av: 
c. separasjonsbevilling 
d. skriftlig melding om oppløsning av samboerskap/partnerskap 
e. eller skriftlig melding om inngåelse av ekteskap, samboerskap, partnerskap og 

ektefelle/samboers lønnsdokumentasjon 
 

13. Dersom foreldrene, etter skilsmisse, har delt omsorg for barnet kan oppholdsbetalingen 
splittes og beregnes etter inntekt til hver av de foresatte. 

 

14. Ved beregning av oppholdsbetaling for barn som bor i fosterhjem i Drammen kommune, og 
har plass i en av menighetsbarnehagene, beregnes høyeste sats. Regningen sendes via helse- 
og sosialsektoren til den kommunen som har ansvaret for barnet. Dersom Drammen 
kommune har omsorgen for barnet beregnes friplass. 

 

15. Spesialpedagogisk hjelp som kommer inn under opplæringslovens § 5-7 skal være gratis. 
Beregning av oppholdsbetaling i barnehagen blir redusert i % etter antall ressurstimer pr. uke 
i forhold til oppholdstid som barnet har i barnehagen. 

 

16. Ved for sent henting av barn vil foresatte få et gebyr på kr. 500,- (beløpet reguleres i 
budsjettet årlig). Gebyret gjelder: ved for sent henting av barn og er i samsvar med 
kommunalt regelverk. 
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