
INFORMASJON OM NASJONAL ORDNING FOR REDUKSJON I FORELDREBETALING OG GRATIS 
KJERNETID I BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2019-2020 
 
Det er vedtatt en nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen. Den går ut på at ingen 
husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en barnehageplass.  

Foreldre har også mulighet til å søke om gratis kjernetid, 20 timer pr. uke. 

For barnehageåret 2019-20 gjelder dette for 2- 3 - 4 og femåringer, dvs. barn som er født i 2014, 2015, 
2016 og 2017 

Hvilke inntekter skal regnes med? 
Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og 
personinntekt. Dette står oppført i selvangivelsen som er forhånds utfylt. Eventuelle andre skattepliktige 
inntekter som ikke er forhånds utfylt i selvangivelsen skal oppgis i søknaden. 
Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to 
ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i 
minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal 
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folke-registrert. 
 
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden? 
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.  
Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller 
kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden. Dokumentasjon må vedlegges. 
Det må søkes for hvert barnehageår.  
For barnehageåret 2019/2020 skal selvangivelse fra 2018 legges ved søknaden.  
 
Hva med de som ikke har en selvangivelse? 
Dersom foresatte ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan 
søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ta da kontakt med barnehagefaglig rådgiver i 
kommunen. 
 
Hva hvis inntekten er endret fra foregående år? 
Kommunen tar imot søknader fra husholdninger der det er en vesentlig og varig endring i inntekt 
underveis i barnehageåret. 
Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtids arbeidsledighet, 
endring i husholdningens sammensetning eller lignende.  
 
Hvordan beregne foreldrebetalingen for en familie som har rett til redusert 
Foreldrebetaling / gratis kjernetid? 
Foreldrebetalingen pr. år skal ikke overstige 6 % av totalbeløpet for kapital, person og eventuell annen 
skattepliktig inntekt. Totalbeløpet foresatte skal betale pr. år fordeles over 11 måneder. Barn nr. 2 i 
barnehage vil betale 70 % av det beregnede beløpet og barn nr. 3 vil betale 50 % av samme beløp. 
 
Fra 01.08.19 er inntektsgrense for rett til redusert foreldrebetaling satt til kr. 557 333,- 
 
Inntektsgrensen for å kunne søke om gratis kjernetid for 2- 3 - 4 - og 5 - åringer er fra 01.08.19 satt til kr. 
548 500,- 
 
Ved beregning av foreldrebetaling blir det først beregnet etter ordning om reduksjon, deretter trekkes 
det fra betaling for 20 gratis oppholdstimer. 



 
Hva hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er 
folke-registrert? 
Foresatte må søke kommunen der barnet er folke-registrert, om reduksjon i foreldrebetalingen / gratis 
kjernetid. 
 
Kan man søke om redusert foreldrebetaling dersom foresatte har vedtak om moderasjon / fritak 
fra foreldrebetaling etter øvrig regelverk? 
Dersom det er fattet vedtak etter annet lovverk innenfor NAV, barnevern el. om fritak fra 
foreldrebetaling, kommer man ikke inn under denne ordningen. 
 
Hva gjør du som foresatt nå? 
Dersom husstanden i selvangivelsen(e) for 2018 har en lavere samlet inntekt enn kr.557 333,-  kan du 
søke om reduksjon i foreldrebetaling for barnehageåret 2019/2020.  

Dersom husstanden i selvangivelsen(e) for 2018 har en lavere samlet inntekt enn kr.548 500,- kan det 
også søkes om 20 timer gratis kjernetid for 2- 3 - 4- og 5- åringer for barnehageåret 2019/2020. 

Det må søkes for hvert nytt barnehageår, inntektsgrensene fastsettes av stortinget i forbindelse med det 
årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen. Det betyr at inntektsgrensene kan bli endret ved 
årsskifte. 

 Søknadsskjema finnes på Vegårshei kommunes hjemmeside www.vegarshei.kommune.no 
 Skriv ut filen og fyll inn i søknaden. Kryss av på antall vedlegg 
 Søknaden med vedlegg sendes til; 

 Vegårshei kommune, v/ barnehagefaglig rådgiver 
 Molandsveien 11 
4985 VEGÅRSHEI 
 

 Behandlingen av søknad om redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid følger forvaltningslovens 
bestemmelser om saksbehandlingstid, som er tre uker fra mottatt søknad. 

 Vedtaket vil gjelde måneden etter at søknaden er innvilget. 
 Kopi av vedtaket vil bli sendt barnehagen som barnet har oppholds- tilbud i. 
 Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft. 

 
Søknadsfrist 15. juni 2019 

 for reduksjon i foreldrebetaling / gratis kjernetid fra og med 1. august 2019 

Dersom din situasjon endrer seg, kan søknad sendes forløpende i løpet av barnehageåret.  

Du finner mer informasjon på; 

http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Foreldrebetaling 

Ved spørsmål eller behov for hjelp, ta kontakt med undertegnede på tlf. 37 17 02 10. 

Inger Helland Sines 

Barnehage- og Skolefaglig rådgiver 


