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Søknad om betalingsreduksjon eller gratis kjernetid i barnehage på økonomisk grunnlag
Ny søknad må sendes hvert barnehageår.
Legg ved skriv hvis behov for utfyllende kommentarer som har betydning for behandling av søknaden.
Barnehage
Barnehagens navn

Tilbudstype (%
plass)

Startdato/barnehageår:

Barn
Barnets navn

Fødselsnr.

Navn på søsken i barnehage

Fødselsnr.

Navn på søsken i barnehage

Fødselsnr.

Foresatte
Hvem har omsorg for barnet?
Begge foreldre
Mor alene

Far alene

Mors/samboers navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon

Sivilstatus
Gift

Samboer

| Poststed

Enslig

Fars/samboers navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon

Sivilstatus
Gift

Mobiltelefon

Samboer

| Poststed
Mobiltelefon

Enslig

Husholdningens samlede skattbare kapital- og personinntekt legges til grunn
Personinntekt:
Mors/samboers yrke
Brutto arbeidsinntekt, inntekt fra enkeltmannsforetak
eller næring. Trygdeytelser, herunder sykepenger,
uføretrygd,arbeidsavklaringspenger,overgangsstønad,
introduksjonsstønad m.m.

Bruttoinntekt

Fars/samboers yrke
Samlet brutto personinntekt pr. år = kroner

Skattepliktige kapitalinntekter: renteinntekter,
aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre,
leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri
bruk av andres eiendeler.

Samlet skattepliktige kapitalinntekter pr. år =
kroner
SUM

NB! All skattbar inntekt for hele husholdningen må dokumenteres med kopi av siste
skattemelding(er). Stemmer ikke dagens inntekt med skattemeldingen, må det i tillegg
legges ved utskrifter av lønnsutbetaling og evt. gjeldende vedtak fra NAV.
Dersom husholdningens samlede skattbare inntekter er lavere enn kr 574 750,- (gjelder fra 01.01.2020) gis det for dette
barnehageåret rettigheter til reduksjon. Les mer om ordningen under tema barnehage på www.haugesund.kommune.no
Det tas ikke hensyn til utgifter ved denne vurderingen.
Gratis kjernetid:
2, 3, 4 og 5-åringer (Født 2018, 2017, 2016, 2015) og barn med utsatt skolestart (2014), har rett på gratis kjernetid
hvis familien har inntekt under kr 566 100 (gjelder fra 01.08.2020).
Sosialstønad
(kryss av)

Nei

Ja

Hvis ja skal vedtak om sosialstønad vedlegges.

Vi er innforstått med:

at kommunen gis rett til å undersøke mine/våre inntektsforhold hos ligningskontor, NAV eller andre off. instanser.

ufullstendige søknader kan returneres ubehandlet.

søknaden behandles med virkning fra den 1. i neste måned.

Underskrifter
Sted

Dato

Underskrift
Rev.15.01.20

A. Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen
Husholdninger skal ikke betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Ordningen gjelder for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 574 750 kroner per
år (01.01.2020).
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.
Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet er å legge til rette for at
flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom lavere pris for familier med lav
inntekt.
B. Gratis kjernetid
Alle 2, 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt
har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Den ordningen gjelder for familier
eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 566 100 kroner (01.08.2020)
I Haugesund kommune forvaltes ordningen av Servicesenteret.
C. Inntekter som skal regnes med
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt.
Personinntekt:
 Brutto arbeidsinntekt
 Inntekt fra enkeltmannsforetak eller næring
 Trygdeytelser (logg inn på «min side», nav.no); sykepenger, uføretrygd,
arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad, introduksjonsstønad m.m.

Kapitalinntekt:
 Renteinntekter og aksjeutbytte
 Gevinst ved salg av eiendom og løsøre
 Leieinntekter
 Bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler
D. Dokumentasjon som må leveres med søknaden
Siste skattemelding skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er
registrert på skattemeldingen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse
om det ved søknad.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
E. Dersom søker ikke har skattemelding
Dersom siste skattemelding ikke stemmer med dagens inntekt, eller man ikke kan legge frem
skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen
dokumentasjon for skattepliktig inntekt – se pkt. C. Dokumentasjon for 3 siste måneder skal
legges ved søknaden.
F. Dersom inntekten er endret fra foregående år
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er
en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt
menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens
sammensetning eller lignende. Søknader behandles fortløpende i løpet av barnehageåret.
Mer informasjon om ordningene:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

