UNNTATT OFFENTLIGHET

offl § 13 jfr. fvl. §13

Haugesund offentlige servicesenter
Kirkegata 85
5528 Haugesund

Søknad om betalingsreduksjon eller gratis kjernetid i barnehage på økonomisk grunnlag
Ny søknad må sendes hvert barnehageår.
Legg ved skriv hvis behov for utfyllende kommentarer som har betydning for behandling av søknaden.
Barnehage
Barnehagens navn

Tilbudstype (% plass)

Startdato/barnehageår:

Barn
Barnets navn

Fødselsnr.

Navn på søsken i barnehage

Fødselsnr.

Navn på søsken i barnehage

Fødselsnr.

Foresatte
Hvem har omsorg for barnet?
Begge foreldre

Mor alene

Far alene

Delt bosted

Mors/samboers navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon

Sivilstatus
Gift

Samboer

| Poststed
Mobiltelefon

Enslig

Fars/samboers navn

Fødselsnr.

Adresse

Postnr.

E-post

Telefon

Sivilstatus
Gift

Andre

Samboer

| Poststed
Mobiltelefon

Enslig

Husholdningens samlede skattbare kapital- og personinntekt legges til grunn
Personinntekt:
Mors/samboers yrke
Brutto arbeidsinntekt, trygdeytelser,
herunder sykepenger, uføretrygd,
arbeidsavklaringspenger,
dagpenger, overgangsstønad m.m
Skattepliktige kapitalinntekter:
renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst
ved salg av eiendom og løsøre,
leieinntekter, bruksrettigheter i
kapital og vederlagsfri bruk av
andres eiendeler.

Arbeidsgiver

Arbeidssted

Fars/samboers yrke
Arbeidsgiver

Arbeidssted
Samlet brutto personinntekt pr. år = kroner
Samlet skattepliktige kapitalinntekter pr. år = kroner
SUM

NB! All skattbar inntekt må dokumenteres med kopi av siste selvangivelse(r) for 2015.
Dersom husholdningens samlede skattbare inntekter er lavere enn 486 750,- (gjelder fra 1.08.16) gis det for dette
barnehageåret rettigheter til reduksjon. Les mer om ordningen under tema barnehage på www.haugesund.no
Dersom en ikke kan legge frem selvangivelse, må søker legge frem annen dokumentasjon på inntekt.
Det tas ikke hensyn til utgifter ved denne vurderingen. Gratis kjernetid: 3, 4 og 5-åringer (f.2011,2012,2013) og barn med
utsatt skolestart, har rett på gratis kjernetid hvis familien har lav inntekt, d.v.s. inntekt under 417 000,-.
Sosialstønad
(kryss av)

Nei

Ja

Hvis ja skal vedtak om sosialstønad vedlegges.

Stønad til
Nei
Ja
Hvis ja, skal bekreftelse fra NAV vedlegges.
barnetilsyn (kryss av)
Vi er innforstått med

at ved endring i bruttoinntekt i løpet av året, må ny søknad sendes dersom dette har betydning for betalingen i form
av vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen

at feilaktige opplysninger vil medføre full pris og krav om etterbetaling av feilaktig moderasjon

at kommunen gis rett til å undersøke mine/våre inntektsforhold hos ligningskontor, NAV eller andre off.inst.

ufullstendige søknader kan returneres ubehandlet.

Søknaden behandles med virkning fremover i tid/fra oppstart av nytt barnehageår.

Underskrifter
Sted

Dato
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Rev 02.06.2016

