Søknad om redusert betaling for barnehageplass i Overhalla.
Barnet/ barna
det søkes for

Barnehage

Navn

Født

Navn barnehage

Dato for start nåværende plass

Type plass(er)
Navn foresatte/
de med inntekt i
husholdningen.

Navn

Mobilnummer

Kryss av for hva søknaden gjelder (søknaden kan eventuelt gjelde begge alternativer)

A. Ordinær reduksjon når barnehageutgiften overstiger 6% av
husholdningens inntekt. Dette gjelder ikke matpenger. Se vedlegg 1!
B. Gratis kjernetid i barnehage 20 timer for barn som er 3 år, 4 år eller
5 år. (3-åringer fra 1. august 2016). Se vedlegg 2!
Husholdningens samlede personinntekt siste år.
Selvangivelse må legges ved søknaden. Ved vesentlig og varig endring i
husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem
annen dokumentasjon for inntekt.

Fylles ut ved søknad alternativ A eller B, av søker eller saksbehandler.
1. Kommunal sats første barn hver måned
2. Sum betaling 11 måneder
3. 6% av samlet personinntekt (årssum)
4. 6% av personinntekt fordelt på 11 måneder
5. Søskenmoderasjon barn 2: 70 % av pkt 4
6. Søskenmoderasjon barn 3: 50 % av pkt 4
7. Samlet utgift per måned

Underskrift

Dato/Sted

Foresatt 1

Dato/Sted

Foresatt 2

Søknad om lovfestet redusert betaling og gratis kjernetid sendes til: Overhalla kommune, Svalivegen 2, 7863 Overhalla
Hvis du/ dere har et behov for ytterligere økonomisk hjelp, må du/ dere sende en søknad eller ta kontakt med NAV Overhalla. Postboks 83, 7864 Overhalla.

Siste versjon: 08.03.2017

Vedlegg 1: Regler for maksimal betaling for første barn i
barnehage og søskenmoderasjon.
1. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av

2.

3.
4.

5.

6.
7.

husholdningens samlede personinntekt etter skattelovens §12 (se skatteloven på
Lovdata.no), og skal ikke overstige maksimalgrensen for foreldrebetaling som er nasjonalt
bestemt. Se regneeksempler på neste side og betalingssatsene på kommunens hjemmeside.
For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent (2. barn) og 50 prosent (3. barn) av
foreldrebetalingen for første barn (beregnes etter at eventuell reduksjon i h t pkt 1 er blitt
utregnet)
Det må søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse
eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års
selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Som en husholdning regnes: ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere
regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og 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 foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til
den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
Kommunen kan fortsatt innvilge fritak for foreldrebetaling uavhengig av de nasjonale
reglene, hvis det etter vurdering er grunnlag for dette.

Inntekt 6 % av inntekt
Betaling barnehage i 11 måneder
500500
30030 Gjeldende sats helplass fra 01.01.17:
450000
27000
400000
24000
350000
21000
300000
18000
270000
16200
230000
13800

2730
2455
2182
1909
1636
1473
1255

2. barn
1911
1718
1527
1336
1145
1031
878

3. barn
1365
1227
1091
955
818
736
627

Vedlegg 2: Gratis kjernetid for barn som er 3 år, 4 år eller 5 år.
Fra 1. august 2016 har alle barn som er 3 år, 4 år eller 5 år og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Inntektsgrensen er satt til kr 428 000,- gjeldende fra 1. august 2017.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.
Hvordan fungerer dette?
A. Hvis du har en barnehageplass som for 1. barn koster mer enn 6% av husholdningens
samlede inntekt, så har du rett til reduksjon i prisen. Dette skal beregnes først. Ut fra denne
beregningen vil prisen per time for barnehageplassen fastsettes. Søskenmoderasjon
beregnes ut fra prisen for 1. barn. Se vedlegg 1.
B. Hvis den samlede inntekten er under kr 428 000,- og du/ dere har en 3, 4 eller 5-åring i
barnehagen, skal kostnaden for 20 timer (som først er beregnet etter 6% regelen) trekkes
fra på barnehageregningen.

