Informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen for en
barnehageplass og gratis kjernetid for 3, 4. - 5 åringer for familier/husholdninger med
lav inntekt.
Vi viser til endring i forskrift vedtatt i Stortinget 17.04 og 05.06.15.
Fra 1.mai 2015 skal foreldrebetalingen utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede
skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Fra 1.august 2015 har alle 4.- og 5.-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt rett til 20
timer gratis kjernetid.
Fra 1. august 2016 gjelder ordningen også for 3-åringer.
Ordningen gjelder for private og kommunale barnehager. Ansvaret for gjennomføringen er lagt
til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som skal motta og behandle
søknadene.
Du må søke om dette!
Om du ønsker å få vurdert om du har rett til redusert foreldrebetaling må du søke om det.
Skattemelding for 2017 må følge søknaden som dokumentasjon. Som hovedregel skal søknad og
vedtak om redusert foreldrebetaling gjelde for ett barnehageår av gangen. Alle som har barn i
barnehage får tilsendt informasjon om ordningen.
Virkningstidspunkt:
Søknader gjennom året vil kun bli behandlet når dokumentasjonen er vedlagt og vil ha virkning
fra måneden etter at vi har mottatt søknad. Har du ikke sendt inntektsdokumentasjon 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. Som husholdning regnes ektefelle, registrerte partnere og samboere. Har barnet
delt bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er
registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlig varig endring av inntekt kan annen dokumentasjon
på inntekt legges fram.
Fra 1. januar 2018 har husholdninger med samlet person- og kapitalinntekt lavere
enn kr. 533 500 rett til redusert foreldrebetaling.
Inntektsgrense for 20 t/u. gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer er fra 1. august 2018 også
satt til kr. 533 500.
Søknadskjema:
Søknadsskjema ligger på Lunner kommunes hjemmeside.
Søknadsfrist 15. juni 2018.
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Frist for søknader gjennom året er 10. i hver måned og blir behandlet med virkning fra
påfølgende måned.
Søskenmoderasjon videreføres som i dagens ordning.
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