Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
Jfr. Forskrift om foreldrebetaling i barnehage § 3
Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen gjelder fra 1. mai 2015. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for
en barnehageplass. I 2018 gjelder det for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.
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 per uke. Fra og med 1. august 2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500
kroner per år.

Opplysninger om barnet
Barnets navn
Fødselsdato
Barnehage
Hel plass: ____
Delt plass: _____
Søknaden gjelder for perioden
Navn på søsken med plass i
barnehage

Foresatte i husholdningen
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere
Navn
Navn

Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekter
Jfr. Selvangivelsen punkt 2.1 og 3.1 (Endelig skatteoppgjør skal vedlegges)

Søknaden gjelder

Redusert foreldrebetaling
Gratis kjernetid

Kopi av siste års selvangivelse skal ligge ved søknaden for at den skal bli behandlet. Mangler du
selvangivelse, ta kontakt for å avtale krav til gyldig dokumentasjon av inntekt.
Underskrift (foresatte)
Dato

Sted

Foresattes underskrift

Søknaden med vedlegg sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm
Makspris
Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen er 2 910 kroner fra 1. januar
2018. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir
fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.
Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger
Har du flere barn i barnehagen?
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen skal sørge for at du får reduksjon
i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i
forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.
Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50
prosent reduksjon.
Har du lav inntekt?
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.
Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til familien eller husholdningen, skal du ha
en redusert pris. Det ble innført 1. mai 2015.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder det
for husholdninger som har samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner.
Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunene har ansvaret.
Gratis kjernetid for 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 per uke. Den ordningen gjelder fra og med 1. august
2018 for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 533 500 kroner.
Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som
maksimalprisen.

Mer om søknad og dokumentasjon
1.

Husholdninger defineres som ektefeller, registrerte partnere og samboere som kommer inn under
denne ordningen er ektepar/samboere, forsørgere med delt omsorg og enslige forsørgere.

2.

Foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige
kapital og personinntekt.

3.

Siste års selvangivelse brukes som dokumentasjon. Manglende selvangivelse f.eks. som følge av kort
botid i landet kan kompenseres med annen dokumentasjon som lønnsslipp eller lignende. Dersom noe
ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å
opplyse om det ved søknad.

4.

Søknad og siste tilgjengelige selvangivelse sendes Verran kommune, Liaveien 1, 7790 Malm

5.

Redusert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter vedtak er fattet.

6.

Vedtaket gjelder som hovedregel for ett barnehageår. Ved nytt barnehageår må det søkes på nytt med
ny dokumentasjon.

7.

Alle husholdninger som får endra sin økonomiske situasjon eller sivile status i løpet av
vedtaksperioden, plikter å opplyse om dette.

