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SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING I 
BARNEHAGE OG SFO /GRATIS KJERNETID I BARNEHAGEN 

Hvem kan søke? 
Foreldrebetalingen for en barnehage/SFO plass skal maksimalt utgjøre 6% av husholdningens samlede inntekter. Reten 
reguleres i forskri� om foreldrebetaling § 3 for barnehage, og forskri� �l opplæringslova §§ 1B-1 – 1B-3 for SFO.   

Søknad 
Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres hvert år. Fristen er 1. august. Søknaden kan leveres i barnehagen/ SFO der 
barnet har plass, eller sendes �l Lillestrøm kommune, Oppvekst v/barnehagemyndigheten, PB 313, 2001 Lillestrøm. 
 
Gra�s kjerne�d i barnehage 
Hvis du har søkt om redusert betaling, og husholdningens inntekt er lavere enn inntektsgrense fastsat av Stor�nget, vil barn 
på 2,3,4 og 5 år ha ret �l 20 �mer gra�s oppholds�d i barnehage per uke. 
 
Hva skjer videre? 
For søknader levert innen fristen ved nyt barnehage-/skoleår, vil vedtak gjelde fra 1. august og ut barnehage-/skoleåret. For 
å være sikker på å få korrekt faktura med redusert pris i august oppfordrer vi deg �l å søke om redusert betaling i mai måned.  
Søknader underveis i barnehageåret behandles uten ugrunnet opphold. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde 
fra første hele måned eter søknads�dspunktet.  
Vedtaket sendes �l deg med elektronisk post. Du har klageret på vedtaket.  

 

BARNEHAGE/SFO 

Navn Kommune 

 

BARN 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) 

Gjelder søknaden flere barn                                Ja                                     Nei            

 

FORESATT 1 (mor/far – som har samme folkeregistrerte adresse som barnet) 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) Mobilnummer 

Adresse Sivilstand 

Gi�/partner              Enslig               Samboer                                                                                                                               

Samboer med felles barn   
Postnummer og poststed 

 

FORESATT 2 (mor/far – hvis samme folkeregistrerte adresse som foresat 1) 

Navn Fødselsnummer (11 siffer) 

  

SAMBOER/EKTEFELLE/PARTNER 

Navn                                                                                                         Fra dato Fødselsnummer (11 siffer) 
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INNTEKTER (person – og kapitalinntekt) 

Foresat 1: Årsinntekt fra siste skatemelding (se post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1) Kr: 

Foresat 2/samboer: Årsinntekt fra siste skatemelding (se post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1) Kr: 

Hva betyr person og kapitalinntekt? 
Beregningsgrunnlaget er husholdningens (gi�e/partnere/samboere) samlede skateplik�ge person- og kapitalinntekt. Person- 
og kapitalinntekt fremkommer på skatemeldingen. (se post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1) 
  
Hvilken dokumentasjon må du sende inn? 
● Du trenger ikke sende inn dokumentasjon hvis du har motat skatemelding fra skatemyndighetene. Kommunen innhenter 
opplysningene direkte fra skatemyndighetene. 
 
Hvis du ikke har motat skatemelding eller har varig nedgang i inntekten din inneværende år: se under 
 

 

 VARIG NEDGANG I INNTEKT / MANGLENDE SKATTEMELDING 

Foresat 1: Dokumentert inntekt  Kr 

Foresat 2/samboer: Dokumentert inntekt Kr 

Ved varig nedgang i inntekt/manglende skatemelding: 
Dersom det er en varig nedgang i husholdningens inntekt inneværende år, eller skatemelding ikke foreligger, må det sendes 
inn dokumentasjon sammen med søknaden. 
Eksempler på dokumentasjon: 
●Lønnslipp/bekre�else fra arbeidsgiver på bruto måneds-/årslønn, slutatest, oppsigelsesbrev e.l 
●Vedtak om dagpenger, uføretrygd, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, overgangsstønad, fødselspenger,  
    introduksjonsstønad 
●Vedtak om sosialhjelp 
●Dokumentasjon fra lånekassen 
●Dokumentasjon fra skole/studiested, studentbevis, kopi av betalt semesteravgi� 
 

 

UNDERSKRIFT 

Jeg gir med dette samtykke til at Lillestrøm kommune kan kontrollere opplysninger jeg har gitt om mine inntekts og 
formuesforhold hos NAV og skattemyndighetene. Opplysningene skal kun brukes til å vurdere søknad om redusert 
betaling. Kommunen kan be deg om å sende inn ytterligere dokumentasjon på husholdningens inntekter. 
Et eventuelt vedtak vil gjelde fra første hele måned etter søknadstidspunktet, det gis ikke tilbakevirkende kraft.  
Ved etterspurt manglende dokumentasjon/underskrift blir søknaden avslått og familien satt på høyeste betalingssats. 
Er det gitt uriktige opplysninger til kommunen om inntektsforhold eller sivilstatus, og redusert betaling er innvilget på feil 
grunnlag, vil dette medføre tilbakebetalingskrav fra kommunen. 
Sted og dato  Underskri� foresat 1: 

Sted og dato  Underskri� foresat 2/samboer 

Fylles ut av: Lillestrøm kommune, sektor for oppvekst: 

Stempel og dato Signatur Kontrollsignatur 

Kommentarer 

 

                                            


