Sømna barnehage

Redusert foreldrebetaling i barnehage
(Barnehageåret 2019/2020)
Maksimalpris for en barnehageplass er fra 1. august fastsatt til kroner 3 040 per måned for
heltidsplass. Kostpenger kommer i tillegg.
Det finnes ordninger som gir foreldrene redusert foreldrebetaling/avslag i pris for barnehageplassen.
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.
Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 548 500 kroner per år kan
søke om redusert foreldrebetaling.
Du må søke om redusert betaling i kommunen der barnet er folkeregistret. Bruk vedlagte skjema.
Unntaket er søskenmoderasjon som du ikke trenger å søke på. Denne moderasjon regnes ut
automatisk.
Beregningsgrunnlag
• Husholdninger med skattepliktig person- og kapitalinntekt under 548 500 kroner kan søke
• Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere
• Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til
den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet

Gratis kjernetid
Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (gratis kjernetid) til 2-, 3-, 4- og 5- åringer i familier med lav
inntekt. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet
inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Søknadsrutiner
For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra Sømna kommune, må du sende søknad med
dokumentasjon.
•
•
•
•

Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Det er kommunen som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i
foreldrebetaling.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via kommunens søknadsskjema.
Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i
inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av
langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende

Vedlegg
Postadresse:
Kystveien 84 A
8920 Sømna
E-post:
postmottak@somna.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunehuset
Internett:
www.somna.kommune.no

Telefon: 750 15 000

Bankkto.: 4536 05 00601
Org.nr.: 944810277
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Det er viktig at etterspurt dokumentasjon blir sendt sammen med søknadsskjemaet ditt.
• Dokumentasjonskrav er siste års selvangivelse.
• Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Dersom søker har
skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte
selvangivelsen, er man pliktig til å dokumentere dette. Eksempel på slik dokumentasjon:
•
•

De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver. Disse må vise endring i årslønn i
forhold til selvangivelsen.
Vedtak fra NAV om sosialstøtte.

Søknadsfrist
Når du får barnehageplass, sender du søknad om redusert foreldrebetaling så snart som mulig.
Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert år. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med
tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Sømna
kommune.

Søknad sendes til
Sømna kommune
Kystveien 84
8920 SØMNA
Klagemulighet
Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen
skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.
Får du ikke medhold i klagen, sendes den videre til sentral klagenemnd i kommunen.
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