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Redusert foreldrebetaling for barnehageplass grunne t lav inntekt / 

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer 

Dersom husholdningen har en samlet skattepliktig personinntekt under kr 473.000 pr. år kan 

det søkes om redusert foreldrebetaling.  

 

Inntekt på kr 400.000 vil eksempelvis gi en maksimalpris på kr 2 182 pr. mnd.  

Barn nummer to gis maksimalpris på kr 1 527 pr. mnd. (70% av 2 182 Barn nr tre eller flere 

gis maksimalpris på  1091,- pr. mnd. pr. barn (50% av 2182) Kost kommer i tillegg.  

 

Dersom husholdningen har en samlet inntekt på mindre enn kr 405 000 har alle 4- og 5-
åringer, og barn med utsatt skolestart, rett til å få 20 timer grtis oppholdstid i barnehage per 
uke.  

 

Fra 1. mai 2015, ble maksimalprisen for barnehagepl ass økt til kr. 2.580 pr. mnd. Det 

gis imidlertid reduksjon i betalingen dersom famili en har lav inntekt:  

«Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 

husholdningens samlede personinntekt (…)» «For andre, tredje og flere barn settes 

foreldrebetalnigen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 

prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn» (Forskrift om endringer i 

forskrift 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager) 

 

Hva menes med husholdning?  

Med husholdning menes familien hvor barnet bor i følge folkeregisteret 
Hva menes med samlet personinntekt? 

 

Hva menes med samlet personinntekt? 

Med samlet personinntekt menes skattbar bruttoinntekt etter skatteloven kapittel 12 pluss 

skattepliktige kapitalinntekter (her under bl.a. renteinntekter og skattbare leieinntekter). 

 

Hvordan søke?  

Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Skjemaet fins på kommunens hjemmeside, og 

fås ved henvendelse til Servicekontoret, og i den enkelte barnehage. Dette gjelder også de 

som har barn i private barnehager. 
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Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden? 

Kopi av siste års selvangivelse. 

 

Hva med de som ikke har selvangivelse eller er uten  inntekt?  

For arbeidstaker: 

• Kopi av siste måneds lønnsslipp. 

• Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer. 

• Dokumentasjon på ulønnet permisjon. 

 

For selvstendig næringsdrivende: 

• Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt. 

• Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen. 

 

For arbeidsledige: 

• Kopi av siste utbetaling fra Nav. 

 

For studenter: 

• Kopi av studentbevis  

• eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass. 

• Dokumentasjon på overgangsstønad. 

 

For sosialklienter / flyktninger: 

• Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad. 

• Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste 

inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten. 

Dokumentasjon på denne type inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned. 

 

Hva om det skjer endring i inntekten? 

Søker kan legge fram ny dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller 

stort inntektstap i husholdningen. Det samme gjelder om det skjer endring i 

husholdningens sammensetning eller lignende. 
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Inntil søknad og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir betalingssatsen 

uendret. Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kr aft måneden etter at søknaden 

med alle vedlegg er mottatt og behandlet, og har ik ke tilbakevirkende kraft.  

Unntak fra dette er vedtak som fattes våren 2015, disse vedtakene vil ha 

tilbakevirkende kraft, og vil gjelde f.o.m 01.05.2015. Vedtak som fattes for våren 

2015 vil også kunne gjelde for barnehageåret 2015/2016.  

 

For mer info hos Udir http://www.udir.no/barnehage/regelverk/foreldrebeta ling/  

 
 


