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oppvekst/barnehager/moderasjonsordninger/Søknad om redusert foreldrebetaling 

 
 
 
 
SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING / GRATIS KJERNETID  
 
 
 
Foresatt 1: ___________________________  Fødselsnummer: _________________________ 
 
Telefon: ________________ Mailadresse: _________________________________________ 
 
Adresse: _______________________________Postnr. ______  Poststed:__________________ 
 
Foresatt 2: ___________________________  Fødselsnummer: _________________________ 
 
Telefon: ________________ Mailadresse: _________________________________________ 
    
 
OPPLYSNINGER OM HUSHOLDNINGEN:  Sivilstand: (sett kryss) 
 
Gift          Ugift          Skilt/separert        Delt omsorg            Enslig forsørger      
Samboere            Registrerte partnere  
 
Husstanden har: Arbeidsinntekt    Trygdeytelser       Annen inntekt   

Her fyller dere ut inntekter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen.  
 
 
 
 
Opplysninger om barna og barnehageplassen:  
 
Barnets navn: Fødselsdato: Barnehage: Antall dager: 
    
    
    
 
Dersom søknaden gjelder barnehageplass i annen kommune, må dokumentasjon på 
barnehageplassen vedlegges.  
 
 
 
_______________________ ________________________________________________________ 
Sted, dato   Underskrift foresatt 1 
 
_______________________ ________________________________________________________ 
Sted, dato   Underskrift foresatt 2 
 

 Jeg/vi bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige.  Hvis det skjer endringer som har 
 betydning for søknaden vil vi gi beskjed til Lund kommune.   

  Vedlagt ligger kopi av husholdningens siste års skattemelding, denne skal alltid vedlegges. 
 Jeg/vi forstår at opplysningene kan bli kontrollert hos offentlige myndigheter som Skatteetaten og 
 Folkeregisteret.   
 
 
Søknaden sendes:  Lund kommune, oppvekst- og kultur, Moiveien 9, 4460 MOI 
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Informasjon om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid.  
 
 
Ordningen er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager (www.lovdata.no) 
 
Redusert foreldrebetaling kan søkes dersom maksprisen for barnehageplass er høyere enn 
6 % av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt.  
 
Barn fra 2 år (og barn med utsatt skolestart) som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 
å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke.  Inntektsgrensen fastsettes i Stortinget. 
Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra barnehagestart det året barnet fyller 2 år. Ny 
søknad må sendes for hvert barnehageår med ny dokumentasjon over inntektene. 
 
Søknadsfrist er 15. juni for at nytt vedtak skal gjelde fra nytt barnehageår, ellers vil vedtaket 
gjelde fra måneden etter at søknaden ble mottatt.  Dokumentasjonskrav er siste års 
skattemelding for alle i husholdningen.  Dersom noen inntekter ikke er registrert i 
skattemeldingen er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.  
 
Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt legges til grunn. Som 
husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.  Det er husholdningen der 
barnet er folkeregistrert som legges til grunn. 
 
For familier som ikke kan legge frem skattemelding må annen dokumentasjon fremlegges for 
alle skattepliktige kapital- og personinntekter. Dette kan være inntekter fra;  Utlandet, NAV, 
rente- og kapitalinntekter, kontoutskrifter fra banken, aksjeutbytte, gevinst ved salg av 
eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres 
eiendeler.   
 
Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes.  
 
Dersom det blir vesentlige endringer i den totale husholdningens inntekter etter at vedtak om 
redusert foreldrebetaling er fattet, plikter husholdningen å sende inn ny søknad og 
dokumentasjon.  
 
Lund kommune er ansvarlig for behandling av søknader for barn som er folkeregistrert i Lund 
kommune, også for barn som har plass i privat barnehage, og/eller barnehageplass i andre 
kommuner.  Privat barnehage vil få informasjon om vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig 
foreldrebetaling. 
 
Har dere plass i barnehage i Lund kommune, men bor i en annen kommune, skal dere søke 
til den kommunen der barnet er folkeregistrert.  
 
 
Utfylt søknadsskjema vedlagt dokumentasjon på husholdningens kapital- og 
personinntekt sendes:   
 
Lund kommune, oppvekst- og kultur, Moiveien 9, 4460 MOI 
 

http://www.lovdata.no/

