Vestre Toten Kommune
Barnehagetjenesten
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage barnehageåret 2017/18
Foresatt 1 - søker:
Navn:

Fødselsnummer:

Adresse:
Postnummer:

Poststed:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Foresatt 1 - inntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen 2016

Har du ektefelle eller samboer?

□ Ja

□ Nei

Hvis samboer ikke er far eller mor til barnet, oppgi dato for når dere ble samboere:
Foresatt 2 – ektefelle eller samboer
Navn:

Fødselsnummer:

Mobiltelefon:

E-postadresse:

Foresatt 2 - inntekt som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen 2016

Opplysninger om barnet(a): (Dersom det gjelder barnehageplass i annen kommune, må
dokumentasjon på plassen vedlegges).
Navn:

Fødselsdato:

Barnehage og plasstørrelse:

□ Jeg/vi bekrefter at opplysningene er riktige. Hvis det skjer endringer som har betydning for
søknaden vil vi gi beskjed til Vestre Toten kommune. Vedlagt ligger kopi av husholdningens
skattemeldinger for 2016. Jeg/vi forstår at opplysningene kan bli kontrollert hos offentlige
myndigheter som Skatteetaten og Folkeregisteret.
Sted/dato: ………………………………Underskrift: ………………………………………………………….
Søknad med dokumentasjon sendes Vestre Toten kommune, p.b. 84, 2831 Raufoss
innen 15. i hver måned.
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Informasjon om redusert foreldrebetaling.
Viser til forskrift om foreldrebetaling i barnehage vedtatt i Stortinget 17.04.15 og
05.06.15, samt regulering av sats fra 01.01.2018:







Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av sin person- og kapitalinntekt
for en barnehageplass.
Øvre inntektsgrense for å søke er 533 500 kroner.
Inntekten skal dokumenteres med skattemelding for 2016.
Ordningen er søknadspliktig.
Frist for søknad gjennom året er 15. i hver måned, og blir behandlet med virkning
påfølgende måned.
Barn født i 2012, 2013 og 2014 har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke for
husholdninger med årsinntekt under 450 000 kroner.

Betalingssatsen skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede
inntekt. Som husholdning regnes ektefelle, registrerte partnere og samboere. Når
samboer ikke er mor eller far til barnet, skal samboers inntekt regnes med når
samboerforholdet har vart i 12 av de siste 18 månedene.
Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har
folkeregisteradresse legges til grunn.
Har du plass i en barnehage i Vestre Toten, men bor i en annen kommune, skal du
søke til den kommunen du og barnet har adresse i Folkeregistret.
Vestre Toten kommune er ansvarlig for behandling av søknadene for både
kommunale og private barnehager. Private barnehager vil få informasjon om
vedtatt pris slik at de kan fakturere riktig beløp.
Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er
forhåndsutfylt i skattemeldingen.
Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller
samlivsbrudd.
Hvis du ikke har skattemelding for 2016 må du levere annen dokumentasjon. Dette
kan for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV.
Skattemelding for 2016 skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner
skattemeldingen som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no.
Du kan også levere søknadsskjema med dokumentasjon på Rådhuset.

_________________________________________________________________________
Adresse:
Telefon:
Telefax:
Bankgiro:
Postgiro:
Rådhuset
61153300
61153555
7243.05.03600 0801 5457601
2830 Raufoss

