Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass
Forskrifter om foreldrebetaling i barnehagar, endringane gjeld frå 1.1.2017
1. Inga hushaldningar skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si for ein
barnehageplass.
- Syskenmoderasjon er bestemt til å utgjere 30 % for sysken nr. 1, og 50 % for sysken nr. 2
eller fleire.
- Maksimalpris for barnehageplass pr 1.1.2017, er 2.730,- pr. månad for 5 dagars
tilbod.
- Alle med samla 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 utsett skolestart, som bur i
hushaldningar med låg inntekt.
- Inntektsgrensa er pr 1.8.17 sett til kr 450.000,- .
Dei har rett til å få 20 timer gratis opphaldstid i barnehage per veke.
- Foreldra må søke innan 1.august kvart år, ved endringar i inntekt i løpet av
barnehageåret eller viss ny søknad for barnehageplass i løpet av året. Hugs vedlegg!
For å få redusert foreldrebetaling, må foreldre søke for eit år om gangen, og ein må
leggje ved melding om brutto inntekt for lønsmottakar /trygda eller sjølvstendig
næringsdrivande, kopi av siste tilgjengelege sjølvmelding eller annan dokumentasjon
på noverande inntekt.
Dei som ikkje sender inn søknad med melding om inntekt, må betale etter høgaste sats.
Familiar med inntekt over 500.500 kroner, treng ikkje å søke.
Frist for å søke er 1.august kvart år.

Søknad ………………………………………………………………………………
______________________________________________________
Søkars namn. Før på båe viss det er fleire enn ein føresett
Barnets namn: ____________________________________ født: __________________
Ev. søsken 1 i barnehage: ___________________________ født: __________________
Ev. søsken nr. 2 i barnehage: ________________________ født: __________________
Ev. fleire søsken i barnehage:________________________ født: __________________
Barnehagens namn: _______________________________________________________

□ 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 sjølvmelding, år ………...
Dato: ………….

Sign. ……………………………

Sign. ……………………………

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

MELDING OM BRUTTO INNTEKT – LØNNSMOTTAKAR OG TRYGDA.
Meldinga skal fyllast ut for foreldre til barn i barnehagar i Seljord kommune og sendast til
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord. Snarast råd. Merk konvolutten
”Barnehage”.
NB! Foreldra er sjølve ansvarleg for å gje melding dersom bruttoinntekta vert endra i
løpet av barnehageåret. Foreldra må lever ny søknad og melding om inntekt for kvart
barnehageår.
A.

Namn: ___________________________________

Arbeidstakaren er tilsett hjå: _________________________________________
Arbeidstakaren har for tida ei månadleg inntekt på kr. _____________________
På årsbasis utgjer dette kr.
B.

kr. _____________________

Namn: __________________________________

Arbeidstakaren er tilsett hjå: _________________________________________
Arbeidstakaren har for tida ei månadleg inntekt på

kr. _____________________

På årsbasis utgjer dette kr.

kr. _____________________

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

Oppgåver over andre inntekter:

Pensjonar, skattepliktige trygdeytingar (som overgangsstønad,
uførepensjon og liknande) legg ved kopi:
kr. ______________________
Barnebidrag frå mor/far til barnet (ikkje barnetrygd)

kr. ______________________

Andre skattepliktige inntekter. (Gje opplysn. nedanfor)

kr. ______________________

NB! Sjølvstendige næringsdrivande må fylle ut eige skjema.

Sum bruttoinntekt

kr.
===============
Eg/vi erklærer at opplysningane er i samsvar med dei faktiske inntektene. Eg/vi gjev
skulesjefen fullmakt til å kontrollere at opplysningane er rette.
Dato: __________________

Dato: ____________________________

___________________________
underskrift

_________________________________
underskrift

BETALING FOR OPPHALD I BARNEHAGE, SELJORD KOMMUNE.

1. LØNNSMOTTAKAR OG TRYGDA.
Bruttolønn er lønn før fråtrekk av skatt, og andre fråtrekk.
Bruttoinntekta vert rekna ut på bakgrunn av oppdatert oppgåve frå arbeidsgjevar,
skattepliktige trygdingar og liknande..
Dei som ikkje legg fram slik oppdatert inntektsoppgåve, skal betale etter høgaste sats fram
til den månaden slik melding ligg føre.
Ugifte sambuarar vert rekna som ektepar i høve til betalinga, sjølv om dei ikkje
er mor/far til barnet.
Underhaldsbidrag vert rekna som ein del av bruttoinntekta.
Grunnlaget for utrekning av betalinga er familiens bruttoinntekt pr. månad medan
barnet er i barnehagen, multiplisert med 12. Dersom månadsinntekta vert endra, skal ein
melde frå og ny betaling skal fastsetjast. Den endra betalinga vert gjort gjeldande
frå næraste månad etter at inntekta vert endra.

2. SJØLVSTENDIG NÆRINGSDRIVANDE.
Med bruttoinntekt meiner ein den summen som blir overførd frå næringsoppgåva til sjølvmeldinga.

NB!
Ektefeller/sambuarar eller einslege som har ei inntekt til saman på over
kr. 500.500,- (pr. 1. januar 2017) pr. år, må betale etter høgaste sats, og
treng ikkje søke.

MELDING OM BRUTTO INNTEKT – SJØLVSTENDIG NÆRINGSDRIVANDE.
Meldinga skal fyllast ut for foreldre til barn i barnehagar i Seljord kommune og sendast til
Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A, 3840 Seljord. Snarast råd. Merk konvolutten
”Barnehage”.
NB! Foreldra er sjølve ansvarleg for å gje melding dersom bruttoinntekta vert endra i
løpet av barnehageåret. Sjå under pkt. 1 på baksida av arket.
A. Namn: ____________________________________________
Namn på den av foreldra som meldinga gjeld

B. Oppgåve over bruttoinntekt til den sjølvstendige næringsdrivande.
(Fyllast ut av revisor for dei som har det.)
Den sjølvstendige næringsdrivande driv fylgjande verksemder:

På bakgrunn av næringsdrifta hittil i år og den pårekna verksemda resten av året, vert det
venta at den sjølvstendige næringsdrivande får fylgjande inntekt inneverande rekneskapsår:
(Sjå nærare om inntektsbegrepet under pkt. 2 på baksida av arket.)
kr. ____________________
Plass for opplysningar: ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
C. Anna årleg bruttoinntekt. Evt. sum frå skjema for lønnmottakarar og trygda. (eks. ektefelle/sambuar)
kr. _____________________
Sum bruttoinntekt

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

Vi erklærer at opplysningane er i samsvar med dei faktiske inntektene. Vi gjev skulesjefen fullmakt til å kontrollere at opplysningane er rette.

Dato: ______________________

Dato: _______________________

_______________________________
underskrift sjølvstendig næringsdrivande

____________________________
Underskrift revisor

BETALING FOR OPPHALD I BARNEHAGE, SELJORD KOMMUNE.

3. LØNNSMOTTAKAR OG TRYGDA.
Bruttolønn er lønn før fråtrekk av skatt og andre fråtrekk.
Bruttoinntekta vert rekna ut på bakgrunn av oppdatert oppgåve frå arbeidsgjevar,
skattepliktige trygdingar og liknande.
Dei som ikkje legg fram slik oppdatert inntektsoppgåve, skal betale etter høgaste sats fram
til den månaden slik melding ligg føre.
Ugifte sambuarar vert rekna som ektepar i høve til betalinga, sjølv om dei ikkje
er mor/far til barnet.
Underhaldsbidrag vert rekna som ein del av bruttoinntekta.
Grunnlaget for utrekning av betalinga er familiens bruttoinntekt pr. månad medan
barnet er i barnehagen, multiplisert med 12. Dersom månadsinntekta vert endra, skal ein
melde frå og ny betaling skal fastsetjast. Den endra betalinga vert gjort gjeldande
frå næraste månad etter at inntekta vert endra.

4. SJØLVSTENDIG NÆRINGSDRIVANDE.
Med bruttoinntekt meiner ein den summen som blir overførd frå næringsoppgåva til sjølvmeldinga.

NB!
Ektefeller/sambuarar eller einslege som har ei inntekt til saman på over
kr. 500.500,- (pr. 1.januar 2017) pr. år, må betale etter høgaste sats, og
treng ikkje søke.

