Meldal
- åpen, raus og driftig
Søknad om redusert foreldrebetaling /gratis kjernetid barnehage
Søknaden gjelder (sett X):

Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad om gratis kjernetid

Opplysninger om foresatte:
Foresatt 1:

Arbeidssted:

Fødselsnummer (11 siffer)

Ektefelle/samboer:

Arbeidssted:

Fødselsnummer (11 siffer)

Telefon:

Postadresse:

Postnr.:

Poststed:

E-postadr.

Sivilstatus (sett X)

Gift/samboer/registrert partner

NB! Samboer må føres opp uansett foreldreansvar

Enslig
Barn i husholdningen det søkes betalingsreduksjon for:
Navn

1
2
3

Vedlegg lagt ved søknaden:
1
2
3

Fødselsdato

Barnehage barnet går i

Type plass i barnehage

Foresatt som søker må bo på samme folkeregistrerte adresse som barnet.
Gjelder barnehageåret
Vedtak om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid kan gis for et barnehageår av gangen.
Beregningsgrunnlag
Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er husholdningens samlede personinntekt og
skattepliktige kapitalinntekt. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal foreldrebetalingen beregnes
ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregistrerte adresse som barnet. Det vil si at
beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt som søker og evt. ektefelle/registrert partner, selv om
denne ikke er foresatt til barnet.
Dokumentasjon
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt
inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter Dersom søkere har skattepliktige
kapital- eller personinntekter som ikke står på den forhåndsutfylte selvangivelsen, er man pliktig
å opplyse om disse ved søknad. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte,
gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfritt
bruk av andres eiendeler. Postene som er relevante ved beregning av grunnlaget er 1.6, 1.7, 2.1,
2.2, 2.4, 2.8 og 3.1.
Dersom det ikke kan legges fram selvangivelse, for eksempel som følge av selvstendig
næringsvirksomhet eller kort botid i landet, kan det legges frem annen dokumentasjon for inntekt.
Ved vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan det legges
fram annen dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap i
form av langtidsledighet, endirng i husholdningens sammensetning eller lignende.
Bekreftelse
Jeg bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg er inneforstått med at
feilaktige eller manglende opplysninger vil medføre full pris og ev. krav om etterbetaling. Jeg
plikter å informere kommunen om endringer i bruttoinntekt, eller sivilstatus. Jeg samtykker i at
kommunen kan kontrollere oppgitte opplysninger om mine inntekts- og formueforhold hos NAV,
skatte- og avgiftsmyndighetene.

_____________________________
Sted/dato

_________________________________________________
Søkers underskrift

Søknaden sendes Meldal kommune, Sektor Oppvekst, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.
Gjelder også søknader der barnet er folkeregistrert i Meldal, men har barnehageplass i annen
kommune.

