SØRREISA KOMMUNE
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING/GRATIS KJERNETID
Søknaden gjelder
Redusert foreldrebetaling
20 timer gratis kjernetid
Barnets navn

Fødselsdato

Barnehage

Plasstørrelse

Opplysninger om foresatte
For å kunne søke om redusert foreldrebetaling må foresatte ha samme folkeregistrerte adresse som
barnet.

Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr.

Mobilnr.

E-postadresse

Sivilstatus:

Fødselsnr.
Poststed

___ Enslig
___ Gift/samboer/reg.partner

Grunnlag for søknad om redusert foreldrebetaling er husholdningens samlede inntekt.
Ektefelles/samborers/reg. partners opplysninger skal oppgis, uavhengig om denne er foresatt til barnet.

Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr.

Mobilnr.

E-postadresse

Fødselsnr.
Poststed

Antall husholdningsmedlemmer
Voksne
Barn

Vedlegg og bekreftelse
All inntekt skal dokumenteres, for hele husstanden. Ev. dokumentasjon på andre kapital- eller
personinntekter som ikke er oppført i selvavgivelen.
Selvangivelse skal vedlegges ved søknad om redusert foreldrebetaling, men kommunen kan unntaksvis
godta annen dokumentasjon for inntekt. Dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for
eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved
vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan søker legge frem annen
dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av
langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg er inneforstått med at feilaktige eller
manglende opplysninger vil medføre full pris og ev. krav om etterbetaling. Jeg plikter å informere
kommunen om endringer i bruttoinntekt eller sivilstatus. Jeg samtykker i at kommunen kan kontrollere
oppgitte opplysninger om mine inntekts- og formuesforhold hos Nav, skatte- og avgiftsmyndighetene.

Adresse: 9310 SØRREISA
E-post:
postmottak@sorreisa.kommune.no
Nettside: http://sorreisa.kommune.no

Sentralbord:
Telefaks:

77875000
77861495

SØRREISA KOMMUNE

Sted:
Foresatt

Dato:

Evt . ektefelle/samboer/reg.partner

Redusert foreldrebetaling
Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere
enn 6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.
Gratis kjernetid for fire- og femåringer
Alle 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. Ordningen følger
barnehageåret,o g gjelder fra høsten da barnet har to år igjen til skolestart.
Gjelder barnehageåret
Vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid kan gis for ett barnehageår av
gangen. Foresatte som har behov for reduksjon i betalingssats må derfor sende inn
søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
Beregningsgrunnlag:
Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet.
Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er husholdningens samlede
personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme
folkeregisteradresse som barnet. Det vil si at beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt
som søker og ev. ektefelle/samboer/reg. partner, selv om denne ikke er foresatt til
barnet.
Dokumentasjon:
Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er siste års selvangivelse.
Dersom søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den
forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig å opplyse om disse, slik at
inntektsgrunnlaget gjenspeiles i den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av
eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres
eiendeler.
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft.
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