Barnehage 2017-2018
Rimeligere barnehage for de som tjener minst
Regjeringen har innført en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av
inntekten for en barnehageplass. Maksprisen økes fra 1. januar 2017 til 2.730 fra 2 655,- kroner, en realøkning på 75
kroner sammenlignet med i 2016.
Fra 01.01.17 vil husholdninger med bruttoinntekt som er lavere enn kr. 500 500, kan søke redusert pris.
Foreldrebetaling i barnehage skal ikke overstige 6 % av familiens/husholdningens bruttoinntekt.
Fra 1.august 2016 innførtes i tillegg gratis kjernetid (20 timer per uke) også for 3 åringer. Dvs. 3, 4 og 5 åringer som
bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. per 1.8. 2016 er denne grensen satt til
417.000,Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en
husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år
som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller
har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i
husholdningen der barnet er folkeregistret.


Foreldrebetaling faktureres 11 mnd. I året, juli er betalingsfri.

Fra 2017 vil søknadsfristen være 15. juni.
Kommunen vil også behandle søknader når barn starter i barnehage midt i året, dersom husholdningens inntekt blir
vesentlig endret i løpet av året eller dersom familier av annen grunn ikke har søkt innen fristen.
Ordningen gjelder både kommunale og ikke-kommunale barnehager. Ansvaret for gjennomføringen er lagt til
kommunen som barnehagemyndighet.
Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.
Samordnet opptak
Søknadsfristen for samordnet opptak for barnehageåret 2017/18 er i år lagt til 01.03.17.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av oktober det
året det vert søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller eitt år i løpet av august det året det
vert søkt om plass, har barnet rett på plass innan utgangen av august. Dersom barnet fyller eitt år i
september eller oktober det året det vert søkt, har barnet rett på plass innan utgangen av den
månaden barnet vert født (regjeringa.no.
Rett til barnehageplass for barn født i november
I behandlingen av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget fattet vedtak om at barn født i november
skal få rett til barnehageplass. Retten skal tre i kraft i 2017. Det betyr at barn født i november 2016
vil ha rett til barnehageplass i løpet av november 2017. Utvidelsen av retten til barnehageplass
forutsetter at Stortinget fatter et endelig vedtak om lovendring. Kunnskapsdepartementet vil om kort
tid sende dette lovforslaget på høring (månedsskiftet januar/februar).

Selv om Stortinget ennå ikke har tatt stiling til forslaget, er det all grunn til å gå ut i fra at forslaget går
gjennom og at barn født i november får rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år. Selv om
retten til plass først vil inntre i november, kan barnehagene og kommunene velge å tilby barna plass
tidligere.

Med hilsen
Bente Barlie
Rådgiver barnehagemyndigheten

