SØKNAD OM REDUKSJON I FORELDREBETALING OG
GRATIS KJERNETID I BARNEHAGE
2019-2020
___________________________________________________________________________________________________
Husholdninger som har en samlet person- og kapitalinntekt under kr. 541 500,- pr. år, har rett på redusert foreldrebetaling.
Husholdninger med barn i alderen 3-5 år med samlet inntekt under kr. 533 500,- pr. år har i tillegg rett på gratis kjernetid
20 t/uke (med forbehold om endringer dersom forslaget til Regjeringen om at også 2-åringer skal inngå i ordningen blir vedtatt)
Dokumentasjonskrav;
Siste års selvangivelse(r) skal vedlegges som dokumentasjon på samlet inntekt. Inntektsgrunnlaget skal gjenspeile de faktiske
skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte
selvangivelsen er man pliktig til å opplyse dette.
Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse, må annen dokumentasjon leveres. Dette kan for eksempel være lønnsslipp fra
arbeidsgiver, skattepliktig inntekt fra NAV.
Søknad må leveres for hvert barnehageår.

OPPLYSNINGER OM BARN I BARNEHAGE
Barnets navn

Fødselsnummer

Navn på barnehage

Plass

SØKENDE FORESATT – FOLKEREGISTRERT PÅ SAMME ADRESSE SOM BARNET
Navn

Fødselsnummer

Telefon privat

Adresse
Postnr.

Sted

Enslig

Gift/partner

Samboer

Separert/skilt

Enke/enkemann

EKTEFELLE, PARTNER, SAMBOER I SAMME HUSHOLDNING (den som bor sammen med barnet)
Navn

Fødselsnummer

ENDREDE INNTEKTSFORHOLD – Fylles ut bare hvis du skal melde fra om endring av inntekt
Ved endring av inntekt:
Dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen i løpet av året, må dokumentasjon på endret inntekt
legges ved, slik at riktig sats for foreldrebetaling kan beregnes. Dette gjelder også ved ny søknad utenom ordinær
søknadsfrist på grunn av endrede inntektsforhold. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av
langtidarbeidsledighet, endring av husholdningens sammensetning eller lignende. Ved økt inntekt i løpet av året har søker
plikt til å gi beskjed om at retten til redusert foreldrebetaling faller bort.
Siste selvangivelse må også leveres når det søkes om endring av foreldrebetaling.
Forventet inntekt inneværende år

Inntekt søkende foresatt

Inntekt ektefelle/partner/samboer

Søkende foresatt

Ektefelle/partner/samboer

UNDERSKRIFT
Sted/dato

Skjemaet sendes til Namdalseid kommune, Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid
E-post: postmottak@namdalseid.kommune.no

