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SØKNAD OM REDUSERT FORELDREBETALING FOR BARNEHAGEPLASS   
BARNEHAGEÅRET 2020/2021 

Barnehage:     
  

Søknaden gjelder (sett kryss):  Husholdningens bruttoinntekt 
må være lavere enn:   

  Redusert foreldrebetaling  574.750,- kr*  

  Gratis kjernetid, for 2-, 3-, 4- og 5-åringer  566.100,- kr* 
*Fastsettes av Stortinget og kan endres i løpet av barnehageåret.   
  

Barn det søkes for:     

  
Navn:   

  
Fødselsnr:  

Størrelse 
plass:   

      
      
      

  
Opplysninger om foresatt/betaler:  

Sivilstatus (sett kryss):    

  Gift/samboer    Enslig forsørger    

Navn:  Fødselsnr:  

    

Gateadresse:   Telefonnr:   

    

Postnummer og poststed: 
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Opplysninger om samboer/ektefelle:   

Navn:  Fødselsnr:  

    

  
Husholdningens brutto årsinntekt:   

Foresatt/betaler:      

Samboer/ektefelle:     

Husholdningens skattemelding(er) fra 2019 skal legges ved søknaden. Dersom inntekten er 
vesentlig mindre i forhold til dette må ny inntekt dokumenteres. Søknader som mangler 
dokumentasjon vil bli avslått.  
Du kan få hjelp av NAV Våler med å finne rett dokumentasjon.   

  
SØKNADFRIST OG BEHANDLINGSTID:  
For å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med 01.08.20 er 
søknadsfristen 10. juli 2020.  Det er allikevel mulig å søke gjennom hele barnehageåret, men 
vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid vil ikke ha tilbakevirkende kraft. 
 
Behandlingstid er tre uker fra det tidspunktet Våler kommune mottar søknaden. Vedtaket vil være 
gjeldende fra påfølgende måned. 

 
EGENERKLÆRING OG SAMTYKKE: 
Jeg bekrefter at opplysninger er korrekte og fullstendige. Jeg er innforstått med at feilaktige eller 
mangelfulle opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling. Jeg plikter å informere kommunen 
om endringer i husholdningens bruttoinntekt eller sivilstatus. 
 
Jeg samtykker i at Våler kommune kan innhente og kontrollere oppgitte opplysninger med NAV og 
skatte- og ligningsmyndighetene. Jeg samtykker i at kopi av vedtaket sendes til NAV Våler. 

 
  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………….  
Sted/dato          Signatur  
  
Søknaden sendes til Våler kommune.   
  
Se for øvrig eget skriv: «Orientering om redusert foreldrebetaling for barnehageplass for 
barnehageåret 2020/2021».  
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ORIENTERING OM REDUSERT FORELDREBETALING FOR BARNEHAGEPLASS 
FOR BARNEHAGEÅRET 2020/2021 
  
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt:    
  

1. Reduksjon i foreldrebetaling    
Hvis maksprisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til 
husholdningen, har du rett til redusert pris. (I 2020 gjelder dette for husholdninger med en samlet 
inntekt som er lavere enn 574 750 kroner per år. Dette kan endres i løpet av barnehageåret.) 
  

2. Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer  
Alle 2-, 3-, 4-, 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har 
rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For barnehageåret 2020/2021 gjelder dette 
for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 566 100 kroner per år.  
 
Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.   
  
 
Krav til dokumentasjon  
For barnehageåret 2020/2021 skal skattemelding for 2019 legges ved søknaden. Hvis det har vært 
nylige endringer i husholdningens økonomi som ikke gjenspeiles i skattemeldingen, må det legges 
ved annen dokumentasjon i tillegg. Eksempler på dokumentasjon kan være:   

• Lønnslipp (bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn)  
• Trygdeutbetalingsblanketter  
• Fødselspenger  
• Pensjoner  
• Arbeidsavklaringspenger (AAP)  
• Introduksjonsstønad  
• Studentbevis/bekreftelse på studieplass  

NAV Våler kan bistå med å finne dokumentasjon på inntekt.   
  
 
Barnehageplass i en annen kommune  
Så lenge barnet er folkeregistret i Våler kommune er det Våler kommune som skal behandle søknad 
om redusert foreldrebetaling selv om barnet har barnehageplass i en annen kommune.    
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Søknadsfrist  
For å få innvilget redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid fra og med 01.08.20 er søknadsfristen 
10. juli 2020.  Det er allikevel mulig å søke gjennom hele barnehageåret, men vedtak om redusert 
foreldrebetaling og gratis kjernetid vil ikke ha tilbakevirkende kraft.  
 
For barnehageåret 2020/2021 vil søknader mottatt etter 15. mai 2021 ikke bli behandlet. (Dette 
kommer av behandlingstiden, se under.) 
 
 
Behandlingstid 
Behandlingstiden er tre uker fra da Våler kommune mottar søknaden. Vedtaket blir gjeldende fra 
påfølgende måned.  
  
   
 
 
SØKNADEN SENDES TIL VÅLER KOMMUNE, VÅLGUTUA 251, 2436 VÅLER I SOLØR 
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