
SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON I BARNEHAGE □

SØKNAD OM FRITAK FOR FORELDREBETALING FOR 20 TIMER □

Konfedensielt

Barnehage/skole

Barnehagens/skolens navn Oppholdstid Bet. pr. mnd Startdato:

             timer kr          /         -   

Opplysninger om barnet

Barnets navn Fødselsnr. Antall søsken:

Adresse: Postnr.: Poststed:

Opplysninger om foresatte

Hvem har omsorg for barnet? 

□ Begge foreldrene □ Mor alene □ Far alene □ Delt omsorg □Andre

Mors/samboers navn: Fødselsnr.: 

Adresse: Postnr.: Poststed:

E- post adr.:  Telefonnr. Mobilnr.:

Sivilstatus: □ Gift □ Samboer □ Enslig

Fars/samboers navn: Fødselsnr.: 

Adresse: Postnr.: Poststed:

E- post adr.:  Telefonnr. Mobilnr.:

Sivilstatus: □ Gift □ Samboer □ Enslig

Husholdningens samlede skattbar kapital og personinntekt Brutto inntekt pr. 

mnd.

Brutto inntekt pr. 

år

Mors/samboers yrke

Kr Kr

Arbeidsgiver Arbeidsssted:

Fars/samboers yrke

Kr Kr

Arbeidsgiver Arbeidsssted:

Kr Kr
Andre inntekter.

Kr Kr

Samlet bruttoinntekt Sum Kr Kr

Stønad til barnetilsyn   □Ja □ Nei  Beløp pr. mnd:                             Legg med vedtak___________ Vedtak vedlegges.

Sosialstønad □Ja □ Nei  Beløp pr. mnd:                             Legg med vedtak___________ Vedtak vedlegges.

NB!    All skattbar inntekt må dokumenteres. Ufullstendig søknad blir returnert uten behandling. 

Vi er inneforstått med:

at vi må betale full pris dersom vi unnlater å søke om moderasjon etter gjeldende retningslinjer

at ved endring i bruttoinntekt i løpet av året, må ny søknad sendes, dersom dette har betydning for betalingen

at feilaktige opplysninger vil medføre full pris og krav om etterbetaling av feilaktig moderasjon

at kommunen gis rett til å undersøke mine/våre inntektsforhold hos ligningskontoret, Nav eller andre off. institusjoner.

Underskrift

Underskrift: Sted, dato:

Underskrift: Sted, dato:

Ny søknad må sendes hvert år. Søknadsfrist er 1. mai

Legg ved skriv med utfyllende kommentarer som har betydning for behandling av søknaden.

Evt. introduksjonsstønad, bostøtte, barnepensjon, andre inntekter.     Dokumenteres 

ved kopi av månedlig utbetaling

Kr Kr

Skattepliktig kapitalinntekt Renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, 

bruksrettighter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler

Personinntekt: Brutto 

arbeidsinntekt; lønn honorar og 

andre ytelser fra arbeidsgiver eller 

inntekt fra egen næring.  

Trygdeytelser Herunder arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, attføring,  arbeidsavklaringspenger, 

dagpenger, overgangsstønad m.m.  ( ikke barnetrygd, barnebidrag, kontantstøtte, stønad 

til barnetilsyn.)                                                                                            Dokumenteres ved 

kopi av månedlig utbetaling eller bekreftelse fra NAV. 






