Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
□ Søknad om reduksjon i foreldrebetalingen
□ Søknad om 20 timer gratis oppholdstid for 3-, 4- og 5-åringer

Konfidensielt

Foresatt 1 - søker:
Navn:

Fødselsnummer:

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Foresatt 1- inntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2016.

Har du ektefelle eller samboer?

□ Ja

□ Nei

Hvis samboer ikke er far eller mor til barnet, oppgi dato for når dere ble samboere:

Foresatt 2 – ektefelle eller samboer
Navn:
Mobiltelefon:

Fødselsnummer:
E-postadresse:

Foresatt 2- inntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen for 2016.

Opplysninger om barn(a):
Navn:

Fødselsdato:

Barnehage og antall dager:

□ Jeg/vi bekrefter at opplysningene er riktige. Hvis det skjer endringer som har betydning for
søknaden vil vi gi beskjed til Gran kommune. Jeg/vi forstår at opplysningene kan bli kontrollert hos
offentlige myndigheter som Skatteetaten og Folkeregisteret.
Sted/dato: …………………………………………………………….
Underskrift: ………………………………………………………….

Søknad og inntektsdokumentasjon sendes Gran kommune, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

GRAN KOMMUNE

1

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en barnehageplass og gratis
kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer for familier/husholdninger med lav inntekt.
Viser til endringer i forskrift om foreldrebetaling vedtatt i Stortinget 17.4. og 5.6.2015

Fra 1. mai 2015 skal foreldrebetalingen utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede
skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Fra 1. august 2015 har i tillegg alle 4-og 5-åringer, som bor i husholdninger med lav inntekt rett
til få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra august 2016 utvides ordningen til også
å gjelde 3-åringer.
Ordningene gjelder for private og offentlige barnehager, ansvaret for gjennomføringen er lagt til
kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle søknadene.
Det er klagerett på vedtaket.
Ordningen er søknadsbasert.
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke om det.
Siste tilgjengelig skattemelding (tidligere selvangivelse) må følge søknaden som dokumentasjon.
For barnehageåret 2017/2018 er det skattemeldingen for 2016 som skal legges til grunn. Som
hovedregel skal søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for et barnehageår av
gangen. Alle som har barn i barnehage får tilsendt informasjon om ordningen. Det søkes på
samme skjema for begge ordninger.
Virkningstidspunkt.
Søknader gjennom året vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt og vil ha virkning
fra påfølgende måned. Dersom inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli
benyttet selv om søknaden er sendt inn.
Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Med ny maksimalpris vil husholdninger med en samlet kapital- og personinntekt
under kr 533 500 ha rett til redusert foreldrebetaling. Inntektsgrensen for gratis oppholdstid for
3-, 4- og 5-åringer er kr 450 000 fra 1. august 2017.
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Bor barnet fast hos begge
foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er
registrert bosatt i folkeregisteret.
Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon på inntekt legges fram i
tillegg til skattemeldingen.
Søknadskjema ligger på Gran kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist for barnehageåret 2017/2018 er 1. juni.
Frist for søknader gjennom året er 15. i hver måned og blir behandlet med virkning påfølgende
måned.

