SØKNAD
Fastsettelse av
foreldrebetaling i
barnehage/Gratis kjernetid
20 timer i uken i
barnehage

Gjelder for:

Foresatte som har samlet brutto inntekt på inntil gjeldende
inntektsgrense

Sendes til:

Søknaden leveres barnehagen sammen med årets
skattemelding, eventuelt supplerende dokumentasjon

OPPLYSNINGER OM BARN:
Navn:

Barnehagens navn:

Fødselsnummer (11 siferr:
Navn:

Barnehagens navn:

Fødselsnummer (11siferr:
Navn:

Barnehagens navn:

Fødselsnummer (11 siferr:
Dersom du også har barn i SFO i Ås kommune,
hvilken?
FORESATT 1- PERSONALIA OG INNTEKT:
Navn:

Skolefritidsordningens navn:

Fødselsnummer:

Adresse:
Personinntekt etter skatteloven kap. 12 og skattepliktige kapitalinntekter
(Tall i parentes er referanse til post i skattemeldingenr
Lønn og tilvarende ytelser (1.6, 1.7, 2.1, 2.2,
2.4 og 2.8.r

+
+
+

Renter, innskudd, verdipapirer andre
kapitalinntekter (3.1r

+
+
+

SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT
FORESATT 2- PERSONALIA OG INNTEKT:
Navn:

=

Fødselsnummer:

Adresse:
Personinntekt etter skatteloven kap. 12 og skattepliktige kapitalinntekter
(Tall i parentes er referanse til post i skattemeldingenr
Lønn og tilvarende ytelser (1.6, 1.7, 2.1, 2.2,
2.4 og 2.8.r

+
+
+

Renter, innskudd, verdipapirer andre
kapitalinntekter (3.1r

+
+
+

SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT

=

=
SUM FORVENTET ÅRSINNTEKT BEGGE
FORESATTE
Vi/jeg forsikrer at inntektsopplysningene er gitt så fullstendig som mulig. Underskrift
gjelder også som samtykke i at informasjonen kan kontrolleres mot opplysninger fra
ligningskontor o.a.
______________________________ foresattes underskrifter

_______________________________
Sted, dato:

Det søkes for ett barnehageår av gangen. Søknadsfrist for nytt barnehageår er
1.juni
For barn som er folkeregistrert i annen kommune enn Ås, sendes søknad til
aktuell kommune for behandling.
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Om søknaden:
Foreldre/ foresatte som mener de har rett på reduksjon i
foreldrebetaling/gratis kjernetid jf. forskrift om foreldrebetaling i barnehager
§ 3 Moderasjonsordninger må søke kommunen om dette.
Utfylt skjema med kopi av årets skattemelding og eventuell supplerende
dokumentasjon sendes/leveres barnehagen innen fastsatt frist. Ved mangelfull
dokumentasjon settes gjeldene maksimalsats som betalingssats.
Retten til moderasjon/ gratis kjernetid gjelder fra og med den første hele
måneden etter søknadstidspunktet.
Kommunen behandler søknader for barn som starter midt i året, når familien får
endret økonomi i løpet av året eller i det ikke er søkt innen fastsatt frist.

Grunnlag for beregning:
Foreldrebetalingen fastsettes ut fra årets skattemelding. Beregningsgrunnlaget
er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt i henhold til
skatteloven kapittel 12. Søker er pliktig til å opplyse om det dersom noe ikke er
registrert på skattemelding av skattepliktig kapital- og personinntekt. Skattefrie
overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd skal ikke inkluderes.
Skattepliktig kapitalinntekter er bla. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved
salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri
bruk av andres eiendeler. Dersom det ikke kan legges frem skattemelding. f. eks.
som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon (f.
eks. lønnslipper og studiebevisr.
Ved vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års
skattemelding kan også søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med
vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap i form av
langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Inntekstgrunnlag og dokumentasjonskrav som legges til grunn for rett til gratis
kjernetid er den samme.
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som
samboende regnes to ugifte personer over 18 år som har bodd sammen i minst
12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge
foresatte for eksempel 1 uke hos hver, beregnes oppholdsbetalingen ut fra
inntekten til den foresatte som har samme folkeregister adresse som barnet.
For andre, tredje og fere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser
om søskenmoderasjon dvs.30 % søskenmoderasjon for 2 barn og 50 %
søskenmoderasjon for 3 eller fere barn.

3

