
 
 

U.Off.: Off.l. §13, jf FVL § 13 nr.1 
 
 

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS 
KJERNETID I BARNEHAGE  

 
Redusert foreldrebetaling 
Fra 1.mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekta si for en 
barnehageplass, for 2017 gjelder dette for husholdninger med en samlet inntekt under kr. 
500 500,- Foreldrebetalinga er og regulert av maksimalprisen som fra 01.01.2017 er 2 730,- 
kroner pr. måned. Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg til maksprisen. 
Det er kommunen der barnet er folkeregistret som skal behandle søknad om reduksjon. 
 
Ordningen gjelder for foreldre/foresatte med barn både i kommunale og private barnehager. 
 
Gratis kjernetid 
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. 
For barnehageåret 2017-2018 gjelder dette for husholdninger som har en samlet inntekt 
som er lavere enn 450 000 kroner per år. 

 

 
Opplysninger om barnet 

Barnet sitt navn: 
 

 

Barnehage: 
 

 

Oppstartdato i barnehage: 
 

 

Type plass: (størrelse) 
 

 

 
Søsken – søskenmoderasjon 

 
Dersom husholdninga har flere barn i barnehage gjelder søskenmoderasjon på 30 % for 
barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3 og ev. flere. 
 

 

Navn på søsken: 
 

 

Barnehage: 
 

 

Oppstartdato: 
 

 

Type plass: (størrelse) 
 

 



 
Opplysninger om husholdninga 

 
Som husholdning regnes ektefelle, registrert partner eller samboer. Som samboere regnes 
to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 
12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, 
skal foreldrebetalinga regnes ut ifra inntekten til husholdninga der barnet er folkeregistrert. 
 

 
 

Har barnet to foresatte: 
 

(Skriv ja eller nei) 

Har begge foresatte same 
adresse: 

 
(Skriv ja eller nei) 

Navn foresatt 1: 
 

 

Adresse foresatt 1: 
 

 

Navn foresatt 2: 
 

 

Adresse foresatt 2: 
 

 

 
Dokumentasjon av inntekstgrunnlaget (må legges ved søknaden) 

 
Selvangivelse skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Dersom noe ikke er registrert 
på selvangivelsen av skattepliktig person- og kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om 
dette i søknaden. Dersom en ikke kan legge fram selvangivelse, må søker legge fram annen 
dokumentasjon for inntekt. Søknaden vil ikke bli ferdigbehandlet før tilstrekkelig 
dokumentasjon er levert. 
 
Maksimum samla person- og kapitalinntekt for at husholdninga skal få rett til redusert 
foreldrebetaling ut barnehageåret 2017/2018 er kr. 500 500,- , for gratis kjernetid er 
inntektsgrensen 450 000,-  

 

Foresatt 1: 
 

Skattepliktig person- og kapitalinntekt kr.: 

Foresatt 2: 
 

Skattepliktig person- og kapitalinntekt kr.: 

Husholdninga totalt: 
 

Skattepliktig person- og kapitalinntekt kr.: 

 
Underskrift 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sted, dato     Navn 
 
 
Det blir bekreftet at opplysningene er korrekte. Søker plikter til å gi informasjon om endring i inntekt 
som har betydning for foreldrebetalinga. 
 

Søknad sendes til: 
Gjemnes kommune, Barnehagene, Nordmørsvegen 24, 6631 Batnfjordsøra 



        


