Flatanger kommune
Oppvekst og kultur Flatanger

Foresatte med barn i barnehagene 1.august 2018

Vår ref:

Deres ref

2018/3546-1

Saksbehandler

Dato

Gurid Marte Halsvik 47649475

09.04.2018

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehagene
Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for første barn i barnehagen.
Betaling av kost (matpenger) kan komme i tillegg til maksprisen.
Hvem kan søke reduksjon i foreldrebetalingene for barnehageåret 2018/2019?
Husholdninger med samlet skattepliktig kapital- og personinntekt under kr. 533 500,Hva regnes som en husholdning?
Ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor
sammen, og har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har
felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, men foreldrene ikke bor sammen, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som
barnet.
Når skal en søke om reduksjon i foreldrebetaling?
For barnehageåret 2018/2019 settes fristen til 10.juni 2018.
For søknader om barnehageplass seinere på året, søkes det samtidig med søknad om barnehageplass. Som
hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen. Siste tilgjengelige selvangivelse og
eventuell informasjon om annen inntekt legges ved søknaden.
Hvilke inntekter skal regnes med?
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.
Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre.
Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd skal ikke inkluderes.
Selvstendig næringsdrivende skal levere oppgave over pensjonsgivende inntekt.
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?
Siste års selvangivelse(r). Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og
personinntektene. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen, er søker pliktig til å opplyse om det
ved søknad.
Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?
Postadresse
Lauvsneshaugen 25
7770 Flatanger
E-post:
postmottak@flatanger.kommune.no

Besøksadresse
Lauvsneshaugen 25

Telefon
74 22 11 00
Telefaks

Kontonr
Bank: 4409 07 00089
Skatt:
Org.nr. 845153272
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Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er vesentlig
og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort
inntektstap som følge av langtidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Unnlatt melding/mangelfull dokumentasjon:
Ev. endringer i lønn etc. som kan påvirke betalingsgrunnlaget, må meldes til kommunen snarest. Unnlatt
melding vil føre til etterregning av betalingssatsen. Ved mangelfull dokumentasjon skal foresatte betale
høyeste sats. Dersom inntektsdokumentasjon leveres for sent, vil det ikke bli gitt korrigert sats med
tilbakevirkende kraft.
Hva om noen ikke kan legge fram selvangivelse?
Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Kommunen foretar her en skjønnsmessig
vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal beregne foreldrebetalingen i slikte
tilfeller.
Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert foreldrebetaling?
Kommunen vil legge sammen personinntekt og kapitalinntekt som gjenfinnes på selvangivelsen(e), samt
eventuelle andre inntekter som det er opplyst om i søknaden. Foreldrebetalingen pr. år skal ikke overstige
6% av dette totalbeløpet. Beløpet må derfor fordeles på antall betalingsmåneder som i Flatanger kommune
er 11 måneder.
Eksempel:
Dersom en husholdning har en person- og kapitalinntekt på kr. 350.000,-, skal ikke foreldrebetalingen
utgjøre mer enn kr. 350.000,- x 6% = kr. 21.000,- pr. år. Med 11 betalingsmåneder i barnehagen, er
foreldrebetalingen pr. måned kr. 1.909,-.

Søknadsskjema følger vedlagt eller kan fås i papirformat ved servicekontoret.
Med hilsen
Gurid Marte Halsvik
Oppvekstsjef

Vår ref. 2018/3546–1 bes oppgitt ved henvendelse

Med hilsen
Gurid Marte Halsvik
Oppvekstsjef
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Flatanger kommune
Oppvekst og kultur

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagene

Fødselsnummer – 11 siffer:

Betalers navn:
Sivilstatus
(sett kryss):
Navn
ektefelle/
samboer:

Gift

Samboer

Navn:

Fødselsnr.:

Barnas navn:

Navn:

Fødselsdato:

Eneforsørger
Fødselsnr.:

Barnehage:

Søknaden gjelder for periode:

Følgende dokumentasjon må legges ved søknaden;
 siste års selvangivelse – og/eller
 annen dokumentasjon på inntekt
Jeg gir herved samtykke til at Flatanger kommune kan kontrollere oppgitte opplysninger om mine
inntekts- og formuesforhold hos skatte-, avgifts-, trygde- og sosialmyndighetene.
Opplysningene skal kun nyttes til å vurdere søknad om redusert betaling.
Sted/dato:

___________________________________

Underskrift:

___________________________________

Skjema sendes:

Flatanger kommune
Miljøbygget
7770 Flatanger
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