BESTEMMELSER OM FORELDREBETALING I NLMS BARNEHAGER
NLMs barnehager følger de satser for foreldrebetaling som er vedtatt av sentrale myndigheter
og følger kommunens satser på reduserte plasser. Barnehagene følger også de
moderasjonsordninger som til en hver tid gjelder i den aktuelle kommunen.
Oversikt over gjeldende betalingssatser og moderasjonsordninger fås i barnehagen.

Innkreving av foreldrebetaling
I NLMs barnehager kreves betaling i 11 måneder pr år. Juli er betalingsfri. Disse rutinene følges:
Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned.
Forfall for betaling er den 15. hver måned.
Dersom betaling ikke finner sted innen fristen, sendes purre-/inkassovarsel 10 dager etter forfall.
Det blir beregnet forsinkelsesrente/morarente av utestående beløp (p.t. 12 %)
NB! Det blir sendt bare ett purre-/inkassovarsel (purreinkasso). Dersom betalingen fortsatt
uteblir, går saken til inkasso.
Dersom oppfordringen om betaling fra inkassobyrået ikke overholdes og faktura for neste måned
heller ikke blir betalt innen forfall, skylder kunden foreldrebetaling for mer enn en måned.
Barnehagen sender da en betalingsoppfordring til kunden der denne blir oppfordret om å betale
all utestående foreldrebetaling innen 14 dager. Det blir i samme brev gitt beskjed om at hvis
dette ikke skjer, vil det føre til tap av plass med øyeblikkelig virkning.

Utgifter til kost
Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen. Disse utgiftene kan varierer fra
barnehage til barnehage, fordi de fastsettes i forhold til oppholdstype og lokale variasjoner på
type måltid.

Fritak for betaling ved barns sykdom
Når barnet har fravær ut over 1 måned på grunn av sykdom, kan det etter skriftlig søknad gis
fritak for betaling av kontingent og kost. Sykdomsperioden må dokumenteres med legeerklæring
som legges ved søknaden.

Behov for endret oppholdstid
Dersom foreldre ønsker å få endret barnets oppholdstid i barnehagen skal det søkes skriftlig om
dette. Henvend deg til styrer for evt. skjema og informasjon. Endring av oppholdstid skjer i
utgangspunktet fra den første i måneden med 1 måneds varsel.

Oppsigelse av plassen
Foreldrenes oppsigelse av plassen i barnehagen skal være skriftlig og rettes til barnehagen.
Skjema fås ved henvendelse til daglig leder/styrer. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1.
eller 15. i måneden. Kontingent/kost betales ut oppsigelsestiden. Oppsigelsestiden gjelder også
for de som har takket ja til plass, men som ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

Endring av betaler
I tilfelle endring av betaler, dvs. mottaker av betalingskravet, skal dette meldes skriftlig.
Meldingen skal undertegnes av begge foreldrene (ny og tidligere betaler). Endring av betaler kan
ikke skje ved manglende foreldrebetaling/ubetalt kontingent. Endring av betaler skjer fra den 1. i
den påfølgende måneden.

Stønadsordninger
Stønad til barnetilsyn gis av Trygdekontoret til enslige i arbeid, reelle arbeidssøkere eller
personer under utdanning, og skal dekke utgifter til barnehage/skolefritidsordning eller andre
faste tilsynsordninger. Tilsynstillegg fra A-etat kan gis til familier som mottar yrkesrettet
attføring.
Grunn- og hjelpestønad skal dekke ekstrautgifter som familier med funksjonshemmede barn har
til blant annet transport, tilsyn og pleie.

Klageadgang
Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon i henhold til gjeldende bestemmelser i stat og
kommuner er enkeltvedtak og kan påklages til styret for NLM-barnehagene AS.

