
 

Søknad om redusert foreldrebetaling og  

gratis kjernetid i barnehage 

Nasjonale moderasjonsordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehage. 

1. Redusert foreldrebetaling:  

- Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av samlet inntekt for en 
barnehageplass. 

Som husholdninger regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Der hvor barnet/barna bor fast hos 
begge foreldre skal beregningen skje ut ifra inntekt i det hjemmet barnet er folkeregistrert. 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra samlet kapital- og personinntekt i husholdningen. Husholdninger med 
en samlet kapital- og personinntekt som er lavere enn kr. 557.333,- pr. år har rett til å søke om redusert 
foreldrebetaling 

2. Gratis kjernetid:  

- Husholdninger med barn født i 2014, 2015, 2016 eller 2017, og barn med utsatt skolestart som bor i 
husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  

Inntektsgrensen for reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid vedtas av Stortinget i forbindelse med det 
årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Namdalseid kommune følger de nasjonale satsene.   

 

 

 

 

 

 

Det er Namdalseid kommune som behandler søknader om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 
kommunale barnehager. 

SØKNADSFRIST og DOKUMENTASJONSKRAV 

Vi har ingen søknadsfrist for søknad om reduksjon i foreldrebetaling og gratis kjernetid. Men vi oppfordrer 
foreldre/foresatte til å søke snarest mulig og før plassen tas i bruk/oppstart av nytt barnehageår. 

Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid gis fra søknadsmåneden/oppstartsmåneden og ut 
barnehageåret. 

Skattemelding for 2018 skal vektlegges ved utregning av foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020. Denne 
må derfor vedlegges søknaden.  

For mer info og søknadsskjema se kommunens hjemmeside; www.namdalseid.kommune.no 

Søknadsskjema finnes på hjemmesiden under – Selvbetjening – Alle skjemaer – Barnehage og skole 

Info om Redusert foreldrebetaling og Gratis kjernetid finner du på flg. side: 
 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/ 
 

  Fra 1.8.2019 

Makspris 3 040 kroner  

Inntektsgrense for redusert foreldrebetaling 557 333 kroner  

Inntektsgrense for gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringer 548 500 kroner 

http://www.namdalseid.kommune.no/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

