Gode barnehager bidrar
til at barn får en god start.

Regjeringen har innført en
nasjonal ordning som sikrer at
ingen familier skal betale mer
enn 6 % av inntekten for en
barnehageplass. Gjelder for
familier med lavere inntekt enn
500 500.
Med lavere foreldrebetaling for
dem som tjener minst, vil flere
få muligheten til å benytte
tilbudet.
Det gir et barnehagetilbud med
en bedre sosial profil, og sørger
for at familier over hele landet
nyter godt av moderasjonsordningen.

Kort oppsummert:


Familier med lavere inntekt enn 500 500
kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen.



Søknad om reduksjon i foreldre-betaling
gjelder for ett barnehageår om gangen.



Siste års selvangivelse skal vedlegges
søknaden.



Bor et barn fast hos begge foreldrene skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten
til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.



Søknader skal behandles i den kommunen
barnet er folkeregisteret.



Barn som starter midt i et barnehageår, kan
også søke om redusert foreldrebetaling.



Det må søkes for hvert nytt barnehageår
(før 1. aug.)



Betaling for kost (matpenger) kommer i
tillegg.



Foreldre med flere barn i barnehage har rett
på søskenmoderasjon.



Elektronisk søknad på Steinkjer kommunes
hjemmeside. www.steinkjer.kommune.no/
barnehage

REDUSERT
FORELDREBETALING
I BARNEHAGE
Informasjonsbrosjyre

Redusert foreldrebetaling
Rimeligere barnehage for dem
som tjener minst.
Ingen husholdning skal betale mer
enn 6 % av inntekten sin for en
barnehageplass. Dette gjelder alle
barn i barnehage uansett om de
har plass i kommunal eller privat
barnehage. Familier med inntekt
lavere enn 500 500 er omfattet av
ordningen.
Som 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 som har felles
barn.
Det er søkers plikt å vedlegge siste
års selvangivelse for seg selv og
for ektefelle, samboer eller
registrert partner med samme
folkeregistrerte adresse som søker.

Foreldre må selv levere inn søknad
for hvert barnehageår (1.aug.) med
siste års selvangivelse som
dokumentasjon.
Dersom kommunen ikke mottar ny
søknad med dokumentasjon fra
husholdningen, vil neste
barnehageår automatisk bli fakturert
med full sats.
Feilaktige eller manglende
opplysninger kan medføre full pris,
og evn. krav om etterbetaling.
Søker plikter å informere
kommunen om endringer i
bruttoinntekt eller sivilstatus.
Kommunen kan kontrollere
oppgitte opplysninger om inntektsog formuesforhold hos Nav, skatteog avgifts-myndighetene

Dersom du ikke kan legge fram selvangivelse, for eksempel på grunn av
kort botid i landet, kan du legge fram
annen form for dokumentasjon av inntekt.
Ufullstendig og mangelfull søknad u/
dokumentasjon blir returnert
ubehandlet.
Det er Steinkjer kommune som fatter
vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans om
du mener vedtaket er feil.
Elektronisk søknadsskjema på
Steinkjer kommunes hjemmeside.
www.steinkjer.kommune.no/
barnehage

