Søknad om redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid for barn i barnehage.
Skjemaet med dokumentasjon sendes til:
Nittedal kommune, postboks 63, 1483 Hagan.

Unntatt offentlighet etter offentleglova § 13 1.
ledd, jf. forvaltningsloven § 13, 1. ledd nr. 1.

Retten til redusert oppholdsbetaling avhengig av inntekt gjelder for opphold i alle barnehager i Nittedal. For
2-, 3-, 4- og 5-åringer gjelder i tillegg retten til gratis kjernetid i barnehage avhengig av inntekt. Skjema her
brukes enten dere søker kun redusert oppholdsbetaling eller redusert oppholdsbetaling og gratis kjernetid.
I 2019 gjelder følgende inntektsgrenser for retten til redusert foreldrebetaling:
 Redusert foreldrebetaling avhengig av inntekt: En samlet brutto årsinntekt for husholdningen på
mindre enn kr 557 333,-.
 Gratis kjernetid: En samlet brutto årsinntekt for husholdningen på mindre enn kr. 548 500,-.
Med inntekt menes i denne sammenhengen husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel
12 og skattepliktig kapitalinntekt.
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 husholdningens inntekt til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
Krav til dokumentasjon som må vedlegges søknaden
For barnehageåret 2019-2020 er det skattemeldingen for 2018 (tidl. «selvangivelse») som skal legges til
grunn for beregningen av foreldrebetaling. I tilfellet skattepliktig kapital- eller personinntekt ikke er
forhåndsutfylt i skattemeldingen må dette tilføres. Ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i
forhold til skattemeldingen 2018, kan søker legge frem annen dokumentasjon på nåværende inntekt i tillegg
til skattemeldingen 2018. Skattemeldingen skal alltid vedlegges. Eksempler på annen dokumentasjon er siste
lønnsoppgave fra arbeidsgiver eller NAV eller aktuelle vedtak om støtte fra NAV. Dersom skattemeldingen
2018 ikke eksisterer for medlemmer av husholdningen kan søker legge frem annen dokumentasjon på inntekt
for disse. All inntekt må dokumenteres.
Barnet/barna det søkes redusert foreldrebetaling for:
Barns navn:
Adresse:
1.

Personnummer (11 siffer):

2.
3.
Beskrivelse av husholdningen:
Søkers navn:

Adresse:

Personnummer (11 siffer):

Ektefelles/partners/samboers navn: Adresse:

Personnummer (11 siffer):

Eventuelle kommentarer til søknaden:

Nittedal kommune fatter vedtak om oppholdsbetaling på bakgrunn av fullgod søknad. Med «fullgod søknad»
menes mottatt søknadsskjema og dokumentasjon i form av skattemeldinger for 2018 for alle som inngår i
husholdningen etter definisjonen som er vist til over her. Vedtak om oppholdsbetaling vil bli sendt til søker
og til barnehagen som iverksetter vedtaket. Vedtaket iverksettes første hele måned etter at søknad er mottatt
hos kommunen.
Dato:

Søker kan nås på tlf.nr./e-post:
Tlf.:
E-post:

Søkers underskrift:

