Søknaden sendes:
Nore og Uvdal kommune, Sentrum 16, 3630 Rødberg

Søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageåret
Opplysninger om søker
Navn:
Fødselsdato:
Postadresse:
Postnummer/sted:
Epost:
Sivilstatus
Gift / Samboer

Enslig

Kommentar:
Opplysning om barnet
Navn:
Barnehage:
Nore

Fødselsdato:
Rødberg

Tunhovd

Uvdal

Barnet har søsken i barnehage:
Nore
Rødberg
Tunhovd

Uvdal

Søsken

Inntekt (husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt)
Pr måned kr:

Pr år kr:

Kommentar:
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. *)
Underskrift
Jeg bekrefter at opplysningene i skjemaet er riktige og fullstendige. Jeg gir kommunen fullmakt til å
innhente opplysninger, også taushetsbelagte, som er nødvendige for å behandle søknaden. Hvis det
skjer endringer som kan ha betydning for behandling av søknaden, plikter jeg å melde fra om det.

Sted/dato:

søkers underskrift
Søknaden vil ikke bli behandlet før all inntekt er dokumentert.
*) Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom
noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er du pliktig til å
opplyse om det i søknaden.
Du kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en
vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes
stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.

Informasjon om redusert foreldrebetaling
Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen innføres fra 1. mai 2015. Ingen
husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt.
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 i
husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt
inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert
på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om
det ved søknad.
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom
det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig
endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i
husholdningens sammensetning eller lignende.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

