Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Forskrifter om foreldrebetaling i barnehager, endringene gjelder fra 1.8.2017
1. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en
barnehageplass.
- Søskenmoderasjon er bestemt til å utgjøre 30 % for søsken nr. 1, og 50 % for søsken nr. 2
eller flere.
- Maksimalpris for barnehageplass pr 1.1.2017, er 2.730,- pr. måned for 5 dagers
tilbud.
- Alle med samlet kapital- og personinntekt under 500.500 kroner i året vil ha rett på
reduksjon i foreldrebetalinga.
2. Gratis kjernetid
- Gratis kjernetid for alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt.
- Inntektsgrensa pr 1.8.17 er satt til kr 450.000,- .
De har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
- Foreldrene må søke innen 1.august hvert år, ved endringer i inntekt i løpet av
barnehageåret eller hvis ny søknad for barnehageplass i løpet av året. Husk vedlegg!
For å få redusert foreldrebetaling, må foreldre søke for et år om gangen, og man må
legge ved melding om brutto inntekt for lønnsmottaker /trygdet eller selvstendig
næringsdrivende, kopi av siste tilgjengelige selvangivelse eller annen dokumentasjon
på nåværende inntekt.
De som ikke sender inn søknad med melding om inntekt, må betale etter høyeste sats.
Familier med inntekt over 500.500 kroner, trenger ikke å søke.
Frist for å søke er 1.august hvert år.

Søknad ………………………………………………………………………………
______________________________________________________
Søkers navn. Før på begge hvis det er flere enn en foresatt
Barnets navn: ____________________________________ født: __________________
Ev. søsken 1 i barnehage: ___________________________ født: __________________
Ev. søsken nr. 2 i barnehage: ________________________ født: __________________
Ev. flere søsken i barnehage:_________________________ født: __________________
Barnehagens navn: _______________________________________________________

□ Vi søker med dette om redusert foreldrebetaling for barnehageåret …..….…
□ Vi søker med dette om gratis kjernetid på 20 t/veka for barnehageåret ……….…
Vedlagt ligg utfylt melding om brutto inntekt og kopi av siste selvangivelse, år ………...
Dato: ………….

Sign. ……………………………

Sign. ……………………………

Adresse: ………………………………………………………………………….

MELDING OM BRUTTO INNTEKT – LØNNSMOTTAKER OG TRYGDET.
Meldinga skal fylles ut for foreldre til barn i barnehager i Seljord kommune og sendes til
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord eller post@seljord.kommune.no
snarest mulig.
Merk konvolutten ”Barnehage”.
NB! Foreldrene er selv ansvarlige for å gi melding dersom bruttoinntekten blir endret i
løpet av barnehageåret. Foreldrene må levere ny søknad og melding om inntekt for
hvert barnehageår.
A.

Navn: ___________________________________

Arbeidstakeren er ansatt hos: _________________________________________
Arbeidstakeren har for tida en månedlig inntekt på kr. _____________________
På årsbasis utgjør dette kr.
B.

kr. _____________________

Navn: __________________________________

Arbeidstakaren er ansatt hos: _________________________________________
Arbeidstakeren har for tida en månedlig inntekt på

kr. _____________________

På årsbasis utgjør dette kr.

kr. _____________________

(Se pkt. 1 og 2 på baksida av arket.)
C.

Oppgaver over andre inntekter:

Pensjoner, skattepliktige trygdeytinger (som overgangsstønad,
uførepensjon og lignende) legg ved kopi:
kr. ______________________
Barnebidrag fra mor/far til barnet (ikke barnetrygd)

kr. ______________________

Andre skattepliktige inntekter. (Gi opplysn. nedanfor)

kr. ______________________

NB! Selvstendige næringsdrivende må fylle ut eget skjema.

Sum bruttoinntekt

kr.
===============
jeg/vi erklærer at opplysningene er i samsvar med de faktiske inntektene. Jeg/vi gir
undervisningsetaten fullmakt til å kontrollere at opplysningene er rette.
Dato: __________________

Dato: ____________________________

___________________________
underskrift

_________________________________
underskrift

BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE, SELJORD KOMMUNE.

1. LØNNSMOTTAKER OG TRYGDET.
Bruttolønn er lønn før fratrekk av skatt, og andre fratrekk.
Bruttoinntekten blir regnet ut på bakgrunn av oppdatert oppgave fra arbeidsgiver,
skattepliktige trygdeytelser og lignende.
De som ikke legger fram slik oppdatert inntektsoppgave, skal betale etter høyeste sats fram
til den måneden slik melding blir lagt fram.
Ugifte samboere blir regnet som ektepar i forhold til betalinga, selv om de ikke
er mor/far til barnet.
Underholdsbidrag blir regnet som en del av bruttoinntekten.
Grunnlaget for utregning av betalinga er familiens bruttoinntekt per måned mens
barnet er i barnehagen, multiplisert med 12. Dersom månedsinntekten blir endret, skal en
melde fra og ny betaling skal fastsettes. Den endrede betalinga blir gjort gjeldende
fra nærmeste måned etter at inntekten blir endret.

2. SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE.
Med bruttoinntekt mener man den summen som blir overført fra næringsoppgaven til selvangivelsen.

NB!
Ektefeller/samboere eller enslige som har en inntekt til sammen på over
kr. 500.500,- (pr. 1. januar 2017) pr. år, må betale etter høyeste sats, og
trenger ikke søke.

MELDING OM BRUTTO INNTEKT – SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE.
Meldinga skal fylles ut for foreldre til barn i barnehager i Seljord kommune og sendes til
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord. Snarest mulig. Merk konvolutten
”Barnehage”.
NB! Foreldrene er selv ansvarlig for å gi melding dersom bruttoinntekten blir endret i
løpet av barnehageåret. Se under pkt. 1 på baksida av arket.
A. Navn: ____________________________________________
Navn på den av foreldrene som meldinga gjelder

B. Oppgave over bruttoinntekt til den selvstendige næringsdrivende.
(Fylles ut av revisor for de som har det.)
Den selvstendige næringsdrivende driver følgende virksomheter:

På bakgrunn av næringsdrifta hittil i år og den påregnede virksomheten resten av året, blir
det ventet at den selvstendige næringsdrivende får følgende inntekt inneværende
regneskapsår:
(Se nærmere om inntektsbegrepet under pkt. 2 på baksida av arket.)
kr. ____________________
Plass for opplysningar: ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
C. Annen årlig bruttoinntekt. Ev. sum fra skjema for lønnmottakere og trygdet. (eks. ektefelle/samboer)
kr. _____________________
Sum bruttoinntekt

Kr.
===============

Vi erklærer at opplysningene er i samsvar med de faktiske inntektene. Vi gir skoleadministrasjonen fullmakt til å kontrollere at opplysningene er riktige.

Dato: ______________________

Dato: _______________________

_______________________________
underskrift selvstendig næringsdrivende

____________________________
Underskrift revisor

BETALING FOR OPPHOLD I BARNEHAGE, SELJORD KOMMUNE.

3. LØNNSMOTTAKER OG TRYGDET.
Bruttolønn er lønn før fratrekk av skatt, og andre fratrekk.
Bruttoinntekten blir regnet ut på bakgrunn av oppdatert oppgave fra arbeidsgiver,
skattepliktige trygdeytelser og lignende.
De som ikke legger fram slik oppdatert inntektsoppgave, skal betale etter høyeste sats fram
til den måneden slik melding blir lagt fram.
Ugifte samboere blir regnet som ektepar i forhold til betalinga, selv om de ikke
er mor/far til barnet.
Underholdsbidrag blir regnet som en del av bruttoinntekten.
Grunnlaget for utregning av betalinga er familiens bruttoinntekt per måned mens
barnet er i barnehagen, multiplisert med 12. Dersom månedsinntekten blir endret, skal en
melde fra og ny betaling skal fastsettes. Den endrede betalinga blir gjort gjeldende
fra nærmeste måned etter at inntekten blir endret.

4. SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE.
Med bruttoinntekt mener man den summen som blir overført fra næringsoppgaven til selvangivelsen.

NB!
Ektefeller/samboere eller enslige som har en inntekt til sammen på over
kr. 500.500,- (pr. 1. januar 2017) pr. år, må betale etter høyeste sats, og
trenger ikke søke.

