SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE/GRATIS KJERNETID
Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres årlig.
Søknader uten dokumentasjon blir returnert uten behandling.
Redusert foreldrebetaling vil først gjelde måneden etter at søknaden er innvilget. Det gis ikke reduksjon i
foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft.
Jeg /vi søker om redusert foreldrebetaling grunnet:


Husholdningens eller foresattes samlende person- og kapitalinntekt er under 583 650 kroner



Gratis kjernetid for 2- 3- ,4- og 5- åringer og barn med utsatt skolestart i husholdninger med samlet person- og kapitalinntekt
er under 566 100 kroner



Endring i husholdningens inntektsforhold

Barn det søkes for :
Navn:

Fødselsnummer:

Navn på barnehage:

Størrelse på plassen:

Opplysninger om foresatt 1. (mottaker av vedtak og faktura)
For å kunne søke om redusert foreldrebetaling må foresatte ha samme folkeregistrerte adresse som barnet.
Etternavn:
Fornavn:
Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer og poststed:

Telefonnummer:

Opplysninger om ektefelle/samboer:
Etternavn:

Fornavn:

Fødselsnummer:

Adresse:

Postnummer og poststed:

Telefonnummer:

Husholdningens brutto inntekt:
Navn foresatt 1/betaler:

Inntekt:

Ektefelle/samboer:

Inntekt:

Endrede husholdningens inntektsforhold
Navn foresatt 1/betaler:

Inntekt:

Ektefelle/samboer:

Inntekt:

Vedlegg/dokumentasjon
Type vedlegg

 Jeg/vi bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg/vi er innforstått med at feilaktige eller manglende
opplysninger vil medføre full pris og evt. krav om tilbakebetaling. Jeg/vi plikter å informere kommunen om endringer i
bruttoinntekt eller sivilstatus. Jeg /vi samtykker i at kommunen kan kontrollere oppgitte opplysninger hos enhver offentlig
myndighet som NAV, skatteetaten og folkeregisteret. ( SETT KRYSS)
Underskrift:
Dato:

Dato:

Navn:

Navn:

Søknaden sendes Åmot kommune, Torget 1, 2450 RENA

Orientering til søknad om redusert foreldrebetaling for kommunal/privat barnehageplass
Ordning om reduksjon i foreldrebetaling:
En nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen blir innført fra 1. mai 2015. Ingen husholdninger skal
betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass I 2020 gjelder det husholdninger med samlet
skattepliktig person- og kapitalinntekt under 574 750 kroner pr. år. Dette er hjemlet i Forskrift om
foreldrebetaling i barnehage. Dette medfører at alle med skattbar inntekt vil måtte betale en viss sum for
barnehageopphold avhengig av familiens samlede brutto inntekter. Betaling av kost (matpenger) kommer i
tillegg. Den enkelte familie må selv søke om reduksjon og hver søknad vil bli behandlet individuelt.
Ordning om gratis kjernetid for 2-,3-, 4- og 5-åringer
Fra 1.august 2016 har alle 3-, 4- og 5 åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav
inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr uke. Fra 1.8.2020 er denne inntektsgrensen satt
til 566 100,-. Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje
med maksimalpris.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om en har deltids- eller heltidsplass.
Hvem kan søke reduksjon i foreldrebetalingen for barnehageåret 2021-2022?
Husholdninger med samlet skattepliktig kapital- og personinntekt under kr 583 650.
Når det gjelder gratis kjernetid for 2-,3-, 4 og 5 åringer er inntektsgrensen satt til 566 100.
Hva regnes som en husholdning?
Ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboer regnes to ugifte personer over 18 år som bor
sammen, og 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.
Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling?
Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen. Ved vesentlige endringer i økonomien kan det også bli mulig
å søke gjennom hele barnehageåret. Siste tilgjengelige selvangivelse legges ved søknaden.
Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede bruttoskattepliktige kapital- og personinntekt.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre.
Skattepliktige overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd skal ikke inkluderes. Selvstendige
næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt.
Hva slags dokumenter må leveres med søknaden?
Siste års skattemelding (selvangivelse) For søknader som gjelder barnehageåret 2020-2021 leveres
skattemelding for 2019. Skattemelding vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og
personinntektene. Dersom noe ikke er registrert på skattemeldingen er søker pliktig til å opplyse om det ved
søknaden.
Hva hvis inntektene er endret fra foregående år?
Søker kan legge frem dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig og varig
endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som
følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Unnlatt melding/mangelfull dokumentasjon:
Ev. endringer i lønn etc. som kan påvirke betalingsgrunnlaget, må meldes til kommunen snarest. Manglende
melding vil føre til etterregning av betalingssatsen. Ved mangelfull dokumentasjon skal foresatte betale høyeste
sats. Dersom inntektsdokumentasjonen leveres for sent, vil det ikke bli gitt korrigert sats med tilbakevirkende
kraft.
Hva om noen ikke kan legge fram skattemelding?
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Eksempler på slik dokumentasjon er lønnslipp
(bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn), trygdeutbetalingsblanketter, fødselspenger,
pensjoner, AAP, introduksjonsstønad/kvalifiseringsstønad, studentbevis/bekreftelse på skoleplass.
Kommunen foretar her en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de
skal beregne foreldrebetalingen i slike tilfeller.
Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?
Kommunen vil legge sammen personinntekt og kapitalinntekt som gjenfinnes på skattemeldingen(e), samt
eventuelle andre inntekter som er opplyst om i søknaden. Det er husholdningens bruttoinntekt som legges til
grunn.
Hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der barnet er folkeregistret?
Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknaden om reduksjonen.

