Hjartdal kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2017 - 2018
Kongen i statsråd har vedteke nye føresegner om foreldrebetaling i barnehagar. Ny makspris og
nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga og gratis kjernetid for 4 og -5-åringar frå hushald
med låg inntekt.
Moderasjonsordningane er vedtekne i Stortinget med verknad frå 01. august 2015. Ordningane er
slik:
1. Inga hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.
Syskenmoderasjon skal vere 30 % for sysken nr 1, og 50 % for sysken nr 2 eller fleire.
Maksimalpris for barnehageplass er sett til kr 2.730 pr mnd pr 01. januar 2017. Dette tyder at
alle med samla årleg kapital- og personinntekt under kr 500.500 vil ha rett til ein reduksjon i
foreldrebetalinga .( Reduksjonen skal tilpassast grense på 6 %)
2. Gratis kjernetid for alle3 - 4 og -5-åringar, og barn med utsett skulestart , som bur i hushald
med låg inntekt, inntektsgrense sett til kr 450.000. Retten omfattar 20 timar gratis
opphaldstid i barnehage pr veke.

For å få redusert foreldrebetaling må foreldre søkje for eitt år om gongen, og det må leggjast ved
melding om brutto inntekt for lønsmottakar/trygda eller sjølvstendig næringsdrivande i form av
kopi av siste tilgjengelege sjølvmelding eller annan dokumentasjon på noverande inntekt.
Dei som ikkje sender inn søknad med melding om inntekt må betale etter høgaste sats.
Familiar med samla årsinntekt over kr 500.500 treng ikkje å søke.
Søknadsfrist: 1. september, eller ved endring av inntektsgrunnlaget.
Klipp her.........................................................................................................................................
Søknad om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid :
Søkjar sitt namn: Før på
alle namn om det er fleire
enn ein føresett
Barnets namn
Fødd:
Evt. sysken nr 1
Fødd
Evt. sysken nr 2
Fødd
Barnehagens namn
Kryss av : Vi søkjer om redusert foreldrebetaling for barnehageåret 20....
Kryss av: Vi søkjer om gratis kjernetid på 20 t/veke for barnehageåret 20.....

Vedlagt er utfylt melding om brutto inntekt og kopi av siste sjølvmelding for året 20.....
Dato:________ Underskrift:______________________________________________________
Underskrift:____________________________________________________________________
Adresse:_______________________________________________________________________
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Redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2017 - 2018
MELDING OM BRUTTO INNTEKT - LØNSMOTTAKARAR OG TRYGDA
Sjølvstendig næringsdrivande må nytte eige skjema
Meldinga skal fyllast ut for foreldre til barn i barnehagar i Hjartdal kommune som søkjer om redusert
barnehagebetaling eller gratis kjernetid. Meldinga skal saman med søknaden sendast til Hjartdal
kommune, Saulandsvegen 414, 3692 Sauland, snarast råd og innan 01.09.2017. Merk konvolutten
"Barnehage".
Foreldre er sjølv ansvarlege for å gje melding dersom bruttoinntekta vert endra i løpet av
barnehageåret. Det må leverast ny søknad og melding om inntekt for kvart barnehageår.
A

Namn:

Arbeidstakaren er tilsett
hos:
Månadsinntekt kr:
Årsinntekt kr:
B

Namn:

Arbeidstakaren er tilsett
hos:
Månadsinntekt kr:
Årsinntekt kr:
C Oppgåve over andre inntekter:
Pensjonar, skattepliktige
trygdeytingar (overgangsstønad,
uførepensjon og liknande)
Barnebidrag frå mor/far
(ikkje barnetrygd)
Andre skattepliktige inntekter
Samla brutto inntekt:

Eg/vi stadfestar at opplysningane er i samsvar med dei faktiske inntektene. Eg/vi gjev kommuneadministrasjonen fullmakt til å kontrollere med NAV og folkeregister at opplysningane er rette.
Dato: ________________ Underskrift:________________________________________________

Dato: ________________ Underskrift:________________________________________________

Hjartdal kommune
Redusert foreldrebetaling for barnehageplass 2017 - 2018

1. LØNSMOTTAKAR OG TRYGDA:
Bruttoløn er løn før fråtrekk av skatt, og annan fråtrekk.
Bruttoinntekta vert rekna ut på bakgrunn av oppdatert trekkoppgåve frå arbeidsgjevar,
skattepliktige trygdeytingar og liknande.
Dei som ikkje legg fram slik oppdatert inntektsoppgåve skal betale høgaste sats fram til den
månaden slik melding ligg føre.
Ugifte sambuarar reknast som ektepar i høve til betalinga, sjølv om dei ikkje er mor/far til
barnet.
Underhaldsbidrag/barnebidrag reknast som ein del av bruttoinntekta.
Grunnlag for utrekning av betalinga er familien si samla bruttoinntekt pr månad medan
barnet er i barnehagen, multiplisert med 12. Dersom månadsinntekta blir endra skal ein
melde frå og ny betaling skal fastsetjast. Endra betalingssats vert gjort gjeldande frå næraste
månad etter endringa i inntekt.
2. SJØLVSTENDIG NÆRINGSDRIVANDE:
Med bruttoinntekt meiner vi summen som blir overført frå næringsoppgåva til sjølvmeldinga.

Ektefeller/sambuande eller einslege med samla årsinntekt på over kr 500.500 (pr 01. mai
2017) skal betale ordinær høgaste sats.

