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NASJONAL ORDNING FOR REDUSERT FORELDREBETALING BARNEHAGEÅRET 2017 - 2018. 
 
 

Dette finnes 2 ordninger for rett til redusert foreldrebetaling. Begge baseres på 
husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt, og dokumenteres 
med Skatteseddel for 2016. 

 
Frist for søknad med vedtak fra oppstart av nytt barnehageår er 1. august 2017.  
Frist for søknader gjennom året er den 15. i hver måned og blir behandlet med 
virkning fra påfølgende måned. 

 
1. Foreldrebetalingen i barnehage skal ikke utgjøre mer enn 6% av husholdningens 

samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 
       Inntektsgrense for denne ordningen 2017 er kr. 500 500 
 

2. Gratis kjernetid, 20 timer pr. uke, gjelder fra 1.august 2017 for 3, 4- og 5 åringer.(barn født 
i 2012, 2013 og 2014).Inntektsgrense for denne ordningen 2017 er kr. 428 000 

 

Ordningene gjelder for kommunale- og private barnehager og ansvaret for 
gjennomføringen er lagt til kommunen som barnehagemyndighet. Det er kommunen som 
skal motta og behandle søknadene. 

 
Ordningene er søknadsbasert. 
Foreldre som ønsker å få vurdert om de har rett til redusert foreldrebetaling, må søke 
kommunen. Sist tilgjengelige skatteseddel (2016) må følge søknaden som 
dokumentasjon. Dersom foresatte ikke har skatteseddel fra foregående år, må annen 
dokumentasjon legges frem. Søknad og vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for et 
barnehageår av gangen. Det søkes på samme skjema for begge ordningene. Dersom det 
skjer vesentlig og varige endringer i løpet året kan foresatte søke om endret vedtak. 
Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 prosent av husholdningens samlede 
skattepliktige person- og kapitalinntekt, og denne reduksjonen vil først bli beregnet. 
Deretter vil gratis kjernetid bli fratrukket. 

 
Virkningstidspunkt: 
Søknader gjennom året har frist 15. i hver måned, og vil kun bli behandlet når 
dokumentasjonen er vedlagt. Vedtak vil være gjeldende fra påfølgende måned. Dersom 
inntektsdokumentasjonen mangler vil høyeste betalingssats bli benyttet selv om søknaden 
er sendt inn. 
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Hvilke inntekter skal regnes med? 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. 
Retten til redusert betaling som gjelder alle barn er for de med en samlet 
husholdningsinntekt på kapital- og personinntekt under kr. 500 500 
Retten til redusert betaling som gjelder 3-, 4- og 5åringer er for de med en samlet 
husholdningsinntekt på kapital- og personinntekt under kr. 428 000 
Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt 
bosted, skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er 
registrert bosatt i folkeregisteret. Ved vesentlige varig endring av inntekt kan annen 
dokumentasjon på inntekt legges fram. 

 

Søknadskjema: 
Søknadsskjema ligger på Søndre Land kommunes hjemmeside – Barne og 
familie – Barnehagene. 

 
 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Søndre Land kommune 
 

 

 

Knut Åge Berge 
kommunalsjef 
 

 

Inger Hagen 
Rådgiver 

 

 


