Drangedal Kommune
Sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
REDUSERT FORELDREBETALING OG GRATIS KJERNETID FOR
3-, 4- OG 5- ÅRINGER
Beregningsgrunnlag:
•
Redusert foreldrebetaling; Inntektsgrensen er 533 500 kr. Det er vedtatt at ingen
husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en
barnehageplass.
•
Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5- åringer; Inntektsgrensen er 450 000 kr. Barn i denne
aldersgruppen som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis
oppholdstid i barnehage per uke. Det gjelder også barn med utsatt skolestart.
•
Betalingsgrunnlaget beregnes etter familiens brutto inntekt. Bruttoinntekt
omfatter all lønnsinntekt, bidrag og trygdeytelser (ikke barnetrygd og stipend) før
trekk er foretatt.
•
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som
samboere regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd
sammen i minst 12 av de 18 siste månedene, eller har felles barn.
•
Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra
inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet
•
Dersom det er flere barn i husholdningen skal det gis søskenmoderasjon for de andre
barna. Det vil si at for barn nummer to skal det betales 70 % av det
husholdningen betaler for det første barnet, og for barn nummer tre skal det
betales 50 % av det den betaler for det første barnet.
Søknadsrutiner:
•
Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om
reduksjon.
•
Søknadsfrist er 1. juni, men foresatte kan søke underveis i barnehageåret
dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig
endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i
husholdningens sammensetning e.l.
•
Vedtak om redusert foreldrebetaling gis ved oppstart av barnehageåret for de som har
søkt innen fristen. For de som søker underveis i barnehageåret vil vedtak trå i kraft 1½
måned etter søkerdato og ut barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon
må sende inn søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
•
Ved endring av inntekt plikter søker å melde ifra om endringer som medfører at
ordningens krav ikke lenger er oppfylt.
•
Søknad sendes: Postmottaket, Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7,
3750 Drangedal.
Dokumentasjon/vedlegg:
Det er viktig at etterspurt dokumentasjon blir sendt sammen med søknadsskjemaet ditt. Saken
vil ikke bli behandlet før vedleggene har kommet frem til mottaker.
•
•

Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse.
Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Dersom søker har
skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte
selvangivelsen, er man pliktig til å dokumentere dette. Eksempel på slikt
dokumentasjon:
- De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. Disse må vise endring i
årslønn i forhold til selvangivelsen.
- Vedtak fra NAV om skattepliktige stønader.
- Vedtak om introduksjonsstønad.

Postadresse: Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal. • Tlf: 35997000.

Drangedal Kommune
Sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
Unntatt offentlighet jfr. Off. lova § 13.

BARNEHAGEÅRET 2017/2018.
SØKNAD OM REDUSERT OPPHOLDSBETALING VED INNTEKT
UNDER 533 500 KR, OG GRATIS KJERNETID FOR TRE-, FIRE- OG
FEMÅRINGER MED INNTEKT UNDER 450 000 KR.
Søknaden gjelder (kryss av):
Redusert oppholdsbetaling
Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer

Navn på søker:
Adresse:
Barnets navn:

Fødselsår:

Barnets navn:

Fødselsår:

Barnets navn:

Fødselsår.

Barnehage:
Mors/samboers bruttodagsaktuelle inntekt pr. år: ________________________
Fars/samboers bruttodagsaktuelle inntekt pr. år: ________________________
SAMLET ÅRSINNTEKT SOM GIR
GRUNLAG FOR REDUSERT OPPHOLDSBETALING:_____________________
Vedlegg:
Siste års selvangivelse.
Og/eller;
De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. Disse må vise endring i
årslønn i forhold til selvangivelsen.
Vedtak fra NAV om skattepliktige stønader.
Vedtak om introduksjonsstønad.
Dato: ____________

Underskrift foresatt(e): ______________________________________________
Søknad sendes til:
Postmottaket, Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal.
v/Sektor for kunnskap, mangfold og kultur.
Postadresse: Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal. • Tlf: 35997000.

