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Skjema må sendast som brev til
Fjell kommune v/servicetorgsjefen,
PB 184,
5342 Straume

Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage
redusert foreldrebetaling

Søknad må sendast inn saman med
dokumentasjon på inntekt, dvs. sjølvmelding
eller tilsvarande, og det må søkjast kvart år.

gratis kjernetid

DEL 1

Sjølvmelding(ar) frå siste år skal leggjast ved søknaden

FØRESETT 1 - FOLKEREGISTRERT PÅ SAME ADRESSE SOM BARNET
Fødselsnr. 11 siffer Namn
Arbeidsgjevar/skule
Adresse

Postnr. Stad

SIVILSTATUS
Gift, registrert partnar, sambuar

Telefon

Einsleg

EKTEFELLE, REGISTRERT PARTNAR, SAMBUAR
Fødselsnr. 11 siffer Namn

Arbeidsgjevar/skule

BARN I FAMILIEN MED BARNEHAGEPLASS
Fødselsnr. 11 siffer Barnehage

Barn Namn
1
2
3
4
OPPLYSNINGAR OM ØKONOMI.

DEL 2

Legg ved sjølvmeldinga(ne) frå siste år.
Aktuell dokumentasjon dersom ein ikkje har sjølvmelding(ar) eller familien si samla bruttoinntekt
har gått vesentleg ned den siste tida:
o
o
o
o

Arbeidstakarar: arbeidsinntekt/kopi av lønsslippar for tre siste månader.
Sjølvstendig næringsdrivande: stadfesting frå rekneskapsførar/revisor på venta inntekt
Arbeidsledige: kopi av tre siste utbetalingar frå NAV.
Studentar: kopi av studentbevis - stadfesting studieplass

* Sjå rettleiing side 2
Eg/vi stadfestar at opplysningar over er rette. Eg/vi pliktar å underretta barnehagen/Fjell kommune
om endringar i nemnde tilhøve.
___________________________________________________________________________________
dato

stad

underskrift

Søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid i barnehage

Rettleiing
Gjeld foreldre med barnehageplass i kommunale og ikkje-kommunale barnehagar
Hushald med låg betalingsevne kan søkja kommunen om reduksjon i foreldrebetaling / gratis kjernetid for
barnehageplass, jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager, § 3 Moderasjonsordninger.
REDUSERT FORELDREBETALING
Ingen familiar skal betala meir enn seks prosent av inntekta si for ein barnehageplass. I 2019 er grensa
ei samla årleg inntekt i hushaldet på under kr. 533.500 for å kunne søke om økonomisk reduksjon.
Betalinga skal reknast ut frå hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt.
Hushald: ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Som sambuarar reknar ein to ugifte personar over
18 år som bur saman, og som har budd saman i eit ekteskapsliknande tilhøve i minst 12 av dei 18 siste
månadene. NB! Gjeld anten ein har felles barn eller ikkje. Bur eit barn fast hos begge foreldra, skal
foreldrebetalinga reknast ut frå inntekta i hushaldet der barnet er folkeregistrert.
GRATIS KJERNETID
Alle 3-, 4- og 5-åringar, og barn med utsatt skulestart, som bur i hushald med låg inntekt rett til å få 20
timar gratis opphaldstid i barnehage pr. veke. For barnehageåret 2018-19 gjeld dette hushald med samla
inntekt som er lågare enn kr. 533.500 pr. år.

FØRESETNADER FOR MODERASJONSORDNINGANE
 Barnet må vera busett og folkeregistrert i Fjell, og det må ha plass i offentleg godkjent kommunal eller
privat barnehage.
 Foreldrebetalinga utgjer meir en 6 % av hushaldet si samla årlege inntekt.
INNTEKTER MÅ DOKUMENTERAST
Søkjar har ansvar for å leggja fram dokumentasjon i samband med søknad. Vi gjer merksam på at søknad
vert ikkje behandla før vi har motteke naudsynt dokumentasjon.

PERSON- OG KAPITALINNTEKTER, jf. liste i del 2 i skjemaet, må dokumenterast *
 Ytingar frå NAV
o Sjukepengar eller arbeidsavklaringspengar
o Uføretrygd
o Dagpengar
o Stønad som einsleg forsytar
o Etterlattepensjon
 Kapitalinntekter
o Fast eigedom
o Renteinntekter, fonds- og aksjeutbyte
o Gevinst ved sal av eigedom og lausøre
 Andre inntekter
o Bustønad
o Leigeinntekter
VURDERING
Sakshandsaming/klagerett er i tråd med krav i forvaltningslova.
Fjell kommune som barnehagemynde vil saksbehandle innkomne søknader.
Som hovudregel skal vedtak fattast for eitt barnehageår om gongen.
For at vi skal få behandla søknadene innan nytt barnehageår, ber vi om at det søkjast
innan 30. juni kvart år. Retten til moderasjon gjeld frå og med fyrste heile månad etter
søknadstidspunktet.
ENDRINGAR I PERSON- OG KAPITALINNTEKTER ETTER AT VEDTAKET ER FATTA
Alle hushald med vedtak om reduksjon i foreldrebetaling pliktar å melda frå om endringar i
den økonomiske situasjonen. Endringar kan ha konsekvensar for vedtaket.

