SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE/GRATIS KJERNETID
Eg/vi søkjer om redusert foreldrebetaling grunna:
Hushaldet sitt eller føresette si samla person- og kapitalinntekt er under 548 500 kroner
Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5 åringar i hushald med samla person- og kapitalinntekt under 548 500 kroner
Endring i hushaldet sitt inntektsforhold

Barnet går i, eller har fått plass i følgjande barnehage
Namn barnehage
1 ________________________________Storleik på plassen:_______________ Frå dato:__________________
2 ________________________________Storleik på plassen:_______________ Frå dato:__________________

Barn det søkjast betalingsreduksjon for og/eller gratis kjernetid.
Namn:
Fødselsdato:

Namn:

Fødselsdato:

Namn:

Fødselsdato:

Barnet går i anna kommune. Namn på kommune:

Føresett 1. (mottakar av vedtak og faktura)
For å kunne søkje om redusert foreldrebetaling må føresette ha same folkeregistrerte adresse som barnet.
Etternamn:
Fornamn:
Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Mobilnummer:

E-postadresse:

Sivilstatus:
Gift/sambuar/registrert partner

Einsleg

Poststad:

Opplysningar om ektefelle/sambuar/registrert partner:
Etternamn:
Fornamn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer:

Poststad:

Mobilnummer:

E-postadresse:

Inntekt til føresette/sambuar:
Namn føresett 1:

Inntekt:

Namn føresett 2:

Inntekt:

Brutto personinntekt ifølgje vedlagte dokumentasjon.

Total inntekt:

Endra inntektsforhold:
Namn føresett 1:

Inntekt:

Namn føresett 2:

Inntekt:

Forklaring ved endra inntektsforhold:
Søkjar kan leggje frem anna dokumentasjon for inntekt, eller søkje undervegs i året om det er ei vesentleg og varig endring i inntekta til
hushaldet. Med vesentleg og varig inntekt meiner ein stort inntektstap som følgje av langtidsarbeidsløyse, endring i hushaldet si
samansetting eller liknande. Sjå døme på dokumentasjon nedanfor.

Føresatt som søkjer må bu på same folkeregistrerte adresse som barnet.
Vedtak om redusert foreldrebetaling kan verte gitt for eitt barnehageår om gongen. Føresette som har behov for reduksjon i
betalingssats må derfor sende inn søknad for kvart barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
Berekningsgrunnlag:
Berekningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er hushaldet si samla personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Bur eit
barn fast hos begge føresette, skal foreldrebetalinga verte berekna ut frå inntekta til den føresette som har same
folkeregisteradresse som barnet. Det vil si at berekningsgrunnlaget er inntekt frå føresett som søker og ev.
ektefelle/sambuar/registrert partner, sjølv om denne ikkje er føresett til barnet.
Dokumentasjon:
Dokumentasjonskrav for inntektsberekning er sjølvmelding frå siste år. Postane som er relevant for kommunen er: 1.6, 1.7, 2.1, 2.2,
2.4, 2.8 og 3.1 Om søkjar ikkje kan leggje frem sjølvmelding, eller ved vesentleg og varig endring i hushaldet si inntekt i forhold til
siste års sjølvmelding, kan søkjar leggje frem anna dokumentasjon for inntekt. Skattepliktige kapitalinntekter er mellom anna
renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved sal av eigedom og løsøre, leigeinntekter.
Skattefrie overføringar som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikkje skal inkluderast. Tilfeldig gevinst; gevinst frå lotteri
og konkurransar, er ikkje inkludert. Motteken arv eller gåve er heller ikkje ein del av inntektsgrunnlaget. Døme på annan
dokumentasjon: Vedtak frå NAV, Vedtak frå flyktningtenesta, studentbevis/stadfesting på skoleplass.
Maksimum samla personinntekt for hushaldet for søknad om reduksjon av foreldrebetaling for barnehageåret 2019/20 er kr
548 500,-. Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gjeld frå den første i påfølgjande månad etter at vedtak er fatta.

Underskrift:
Sted:

Dato:

Føresett 1:

Føresett 2:

Klageåtgang:
Fastsetting av foreldrebetaling kan verte klaga på til Fylkesmannen, jf. forskrift om foreldrebetaling. Klaga skal setjast fram for
kommunen. Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat, jf. forvaltningslova § 29

