
 
 
 
 
Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage. 
Viser til endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehage  

• Ingen husholdning skal betale mer enn seks prosent av sin person- og kapitalinntekt 
for en barnehageplass.. 

• Inntekten skal dokumenteres med selvangivelse fra forrige år. 
• Ordningen er søknadspliktig. Søker må være fakturamottaker. 

 
Informasjon om gratis kjernetid for 2, 3, 4- og 5-åringer fra 1.august 2019. 

• Fra 1.august 2019 har alle 2,3,4-og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i 
husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer med gratis oppholdstid i barnehage 
pr. uke. 

• Inntekten skal dokumenteres med selvangivelse fra forrige år. 
• Ordningen er søknadspliktig. Søker må være fakturamottaker. 

 
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. 
Nord-Aurdal 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. 
 
Vedtak for reduksjon i foreldrebetalingen og for gratis kjernetid vil gjelde for ett 
barnehageåret av gangen med søknadsfrist i 15. juni. For søknader gjennom året er fristen 20. 
i hver måned med virkning fra påfølgende måned.  
Det vil ikke bli gitt reduksjon med tilbakevirkende kraft. 
 
Alle skattepliktige inntekter og kapitalinntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter 
som ikke er forhåndsutfylt på selvangivelsen. 
 
Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller samlivsbrudd. 
Hvis du ikke har selvangivelse fra forrige år må du levere annen dokumentasjon. Dette kan 
for eksempel være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller NAV. 
Selvangivelsen fra forrige år skal sendes inn som dokumentasjon på inntekten. Du finner 
selvangivelsen som innlogget bruker på altinn.no eller skatteetaten.no. 
 
Det kan kun søkes elektronisk via foresattportalen 

SØKNADSFRIST FOR HELE BARNEHAGEÅRET ER INNEN 15. JUNI. 

Frist for søknader gjennom året er den 20. i hver måned, og blir behandlet med 
virkning fra påfølgende måned. 


