
Evje og Hornnes kommune 

 

Rutine for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass 

 

Det ble i statsråd 17.4.2015 vedtatt ny forskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldende fra 1. 

mai 2015.  

 

Følgende gjelder fra 01.05.2015: 

 Ingen skal betale mer enn seks prosent av sin inntekt for barnehageplass, familier med 

årsinntekter under kr 473 000,- kan søke om redusert foreldrebetaling. 

 Ordningen er søknadspliktig, foreldre må selv sende inn søknad til kommunen. Det søkes til 

kommunen uansett om barnet går i kommunal eller privat barnehage. 

 Inntekt skal dokumenteres med selvangivelse for 2014 

 

Foreldrebetalingen skal maksimalt være seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige 

kapital- og personinntekt. Har husholdningen samlet en skattbar inntekt under 473 000 kr, er det mulig 

å søke redusert foreldrebetaling. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Om 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.  

Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret. Det gis 50 prosent søskenmoderasjon fra 

og med 2 barn.  Betaling for kost kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.  

 

Søknad 

Foresatte må selv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er selvangivelse for 

2014. Det søkes til kommunen uansett om barnet har plass i kommunal eller privat barnehage.  

Søknad sendes til Evje og Hornnes kommune v/servicekontoret, Kaserneveien 19, 4735 Evje. 

Konvolutten merkes «foreldrebetaling». 

Søknad vedlagt dokumentasjon kan også leveres direkte i kommunens servicekontor 

Søknaden må være fullstendig med påkrevet dokumentasjon før den behandles, elles vil den 

returneres. 

Det må søkes for hvert barnehageår. Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for ett 

barnehageår. 



 

Søknadsfrist: 

Ved tildeling av barnehageplass, må søknad om redusert foreldrebetaling leveres innen dato for 

svarfrist på barnehagetilbudet. 

Det kan leveres søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller ved samlivsbrudd.  

 

Barn bosatt i andre kommuner: 

Hvis du bor i annen kommune og har barnehageplass i Evje og Hornnes kommune, skal du søke til 

kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret. 

 

Hvilke inntekter skal regnes med? 

Alle skattepliktige inntekter skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er forhåndsutfylt på 

selvangivelsen.  Selvangivelse fra 2014 skal sendes med som dokumentasjon.  

Hvis du ikke har selvangivelse for 2014 må du levere annen dokumentasjon. Dette kan for eksempel 

være lønnsslipp fra arbeidsgiver eller Nav.  

 

Vedtak om redusert foreldrebetaling 

Evje og Hornnes kommune behandler søknad om redusert foreldrebetaling og fatter vedtak om dette. 

 

Klagefrist 

Søker kan klage på vedtak om fastsetting av foreldrebetaling, jfr. Forskrift § 5.  

Klageinstans er Fylkesmannen i Aust- Agder. 

 

 

Lenke til forskrift om foreldrebetaling 

 

 

 

 

http://lovdata.no/forskrift/2005-12-16-1478

