Smøla kommune

SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGE
Jeg/vi søker om redusert foreldrebetaling fordi
Husholdningens samlede person- og kapitalinntekt er under 473 000
Vesentlige endringer i husholdnings inntekt i løpet av året
Barnet/barna har plass eller har fått plass i
Navn på barnehage
Navn på barnehage
Informasjon om barnet/barna
Navn

Fødselsnummer (11 siffer)

1
2
3
Informasjon om foreldre 1 / foresatt 1 (den som mottar vedtak og faktura)
Navn
Fødselsnummer (11 siffer)
Telefonnummer
Adresse
Postnummer
Poststed
Epost
Sivilstand

Enslig Gift/partner Enke/Enkemann Samboer Separert/Skilt

Informasjon om foreldre 2 / foresatt 2 eller samboer i husholdningen
Navn
Fødselsnummer (11 siffer)
Personinntekt til foreldre og foresatte eller samboer i husholdningen
Inntekt
Foresatt 1
Brutto personinntekt i henhold til vedlagt
dokumentasjon

Foresatt 2

Endringer i inntektsforhold
Inntekt

Foresatt 1

Foresatt 2

Forventet inntekt inneværende år
Søker kan legge fram annen dokumentasjon for inntekt, eller søke i løpet av året dersom det er
vesentlige eller varige endringer i inntekten til husholdningen. Med vesentlige og varig endringer
mener en stort tap i inntekt som følge av arbeidsledighet, endringer i husholdningens
sammensetting eller ander forhold som påvirker inntekten.
Underskrift
Sted/Dato

Foresatt/samboers underskrift

Foresatt/samboers underskrift

Klage
En kan klage på vedtaket om fastsetting av foreldrebetaling. Fylkesmannen er klageinstans, jf.
Forskrift om foreldrebetaling. Klagen skal levers til kommunen. Frist for å klage er 3 uker etter at en
har mottatt vedtaket, jf. Forvaltningslovens § 29.

Søknaden med vedlegg skal sendast til Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla

Info til deg som søker
I tillegg til at Stortinget har vedtatt ny makspris for barnehageplass, er det innført en ny ordning for
reduksjon i foreldrebetalingen. Denne ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten
sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen skal regnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt,
jfr. Skatteloven kapitel 12.
Husholdning blir definert som: ektefeller, registrerte partnere og samboere.
Samboere: 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 mnd. Dersom et barn bor fast hos begge foreldrene,
skal foreldrebetalingen regnas ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er folke-registrert på
søknadstidspunktet.
Det skal legges ved selvangivelse til søknaden. Det kan søkes for 1 år om gangen.
Dersom søker ikke kan legge fram selvangivelse, fordi en f.eks. har bodd kort tid i landet, kan det legges
ved annen inntektsdokumentasjon.
Slik dokumentasjon kan være: Lønnsslipp, trygdeutbetaling, fødselspengeutbetaling, pensjonsutbetaling,
arbeidsledighetstrygd, studentbevis/skoleplass, etc.
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