
 

Unntatt offentlighet - offentleglova § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1 
 
 

 

 
Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage 
og SFO  
 

Personopplysninger 
Foresatt 1 - søker: 
Fornavn: Etternavn: 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Adresse: 

Postnr/sted: 

Mobiltelefon: 

E-post: 

Har du ektefelle, registrert partner eller samboer: 

                           
Ja          Nei

Foresatt 2 – ektefelle, registrert partner eller samboer: 
Fornavn: Etternavn: 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Mobiltelefon: 

E-post: 

Søknaden gjelder barn i: 

                           
Barnehage          SFO
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Opplysninger om barn i barnehage: 
 
Barnehageloven med forskrift om foreldrebetaling i barnehager har 
bestemmelser om to søknadsbaserte moderasjonsordninger for 
foreldrebetaling i barnehage. 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt (gjelder alle barn). For kalenderåret 
2021 er inntektsgrensen kr 592.167 for å komme inn på ordningen. 

Fritak for foreldrebetaling i 20 timer/uke for 2-,3-, 4- og 5-åringer for familier med lav 
inntekt. For barnehageåret 2021/2022 er inntektsgrensen kr 583.650 for å komme inn på 
ordningen. 

Dersom det ønskes vedtak fra oppstart av nytt barnehageår, må søknad med tilstrekkelig 
dokumentasjon leveres før 1. juni. Søknader som leveres etter 1. juni og videre gjennom året 
behandles fortløpende. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon mottatt første halvdel i en 
måned, gis virkning fra den aktuelle måneden. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon 
mottatt andre halvdel av en måned, gis virkning fra neste måned. 

Søknaden gjelder begge ordningene. Det må søkes på nytt for hvert barnehageår. 

 
Barnehage: 
Barnets navn: Fødselsnummer (11 

siffer): 
Oppstartsdato: Type plass: 

    

    

    

Informasjon om barnehage: 

Barnehage barnet går i: Kommune barnehagen ligger i: 
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Opplysninger om elever i SFO: 
 
Opplæringslova med forskrift har bestemmelser om en søknadsbasert 
moderasjonsordning for foreldrebetaling i SFO. 

Redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt (gjelder 1.-4. trinn). For kalenderåret 
2021 er inntektsgrensen kr 524.333 for å komme inn på ordningen. 

Dersom det ønskes vedtak fra oppstart av nytt skoleår, må søknad med tilstrekkelig 
dokumentasjon leveres før 1. juni. Søknader som leveres etter 1. juni og videre gjennom året 
behandles fortløpende. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon mottatt første halvdel i en 
måned, gis virkning fra den aktuelle måneden. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon 
mottatt andre halvdel av en måned, gis virkning fra neste måned. 

Det må søkes på nytt for hvert skoleår. 

 
SFO: 
Elevens navn: Fødselsnummer (11 

siffer): 
Oppstartsdato: Type plass: 

    

    

    

Informasjon om SFO: 

Skolen barnet har SFO-plass: 
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Inntektsopplysninger 
Beskrivelse av 
inntektspost Foresatt 1 Foresatt 2 
Lønn og tilsvarende ytelser (post 1.6, 
1.7, 2.1, 2.2, 2.4): 

  

Inntekt av bolig og annen fast 
eiendom (post 2.8): 

  

Renter, innskudd, andre 
kapitalinntekter (post 3.1): 

  

Sum inntekt: 
  

Andre opplysninger: 

 

Erklæring: 

                            
          

Jeg/vi bekrefter at opplysningene er korrekte og fullstendige. Jeg/vi er innforstått(e) med at 
feilaktige eller manglende opplysninger vil medføre full pris og eventuelt krav om etterbetaling. 
Jeg/vi plikter å informere kommunen om endringer som har betydning for søknaden. Jeg/vi 
samtykker i at kommunen kan kontrollere oppgitte opplysninger hos offentlige myndigheter som 
NAV, skatteetaten og folkeregisteret.

Underskrift: 

Sted: Dato: 

Foreldre/ektefelle/registrert partner/samboer: 
  

Foreldre/ektefelle/registrert partner/samboer: 

 

Antall vedlegg (alle inntektsopplysninger må dokumenteres med siste års skattemelding): 

Søknad sendes: Ringsaker kommune, postboks 13, 2381 
Brumunddal 
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Redusert foreldrebetaling 
 
Det er innført nasjonale moderasjonsordninger for foreldrebetaling både i barnehage og SFO. 
Informasjonen om ordningene, slik de er beskrevet her, gjelder fra august 2021.  
 
Ved å føre opp alle barn i barnehage og SFO (1.-4. trinn), vil alle ordningene blir vurdert i 
saksbehandlingen av søknaden.   
 
Innslagspunktene varierer mellom barnehage og SFO. Det skyldes at det er ulike priser på 
barnehage- og SFO-plasser.  
 
Barnehage 
Innenfor barnehage er det to søknadsbaserte ordninger for redusert foreldrebetaling, jf. lov 
om barnehager med forskrift om foreldrebetaling i barnehager.  
 
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Denne ordningen 
gjelder alle barnehagebarn. Dette innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % 
av samlede inntekter for en barnehageplass. Fra kalenderåret 2021 utgjør 6 % en inntekt på 
kr 592.167. 
 
Husholdninger med lav inntekt, under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget, kan søke 
fritak for foreldrebetaling i 20 timer for 2-, 3-, 4- og 5-åringer. Fra 1. august 2021 er denne 
satt til kr 583.650. For barnehageåret 2021/2022 gjelder ordningen for barn som er født i 
2019, 2018, 2017 og 2016. 
 
Familier med flere enn ett barn i barnehage, har krav på ordinær søskenmoderasjon på 30 % 
for 2. barn og 50 % fra 3. barn. Ordinær søskenmoderasjon gjelder alle familier uavhengig av 
inntektsnivå. Denne ordningen gis uten forutgående søknad.  
 
SFO 
Nasjonal moderasjonsordning for foreldrebetaling i SFO ble innført fra 1. august 2020, og 
gjaldt elever på 1. og 2. trinn. Fra 1. august 2021 utvides ordningen til å gjelde alle elever på 
1.-4. trinn. 
 
Husholdninger med lav inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling. Ingen husholdninger 
skal betale mer enn 6 % av samlet inntekt for en SFO-plass. Fra kalenderåret 2021 utgjør 6 % 
en inntekt på kr 524.333. 
 
Felles for barnehage og SFO 
Dersom det ønskes vedtak fra oppstart av nytt skole- barnehageår, må søknad med 
tilstrekkelig dokumentasjon leveres før 1. juni. Søknader som leveres etter 1. juni og videre 
gjennom året behandles fortløpende. Søknader med tilstrekkelig dokumentasjon mottatt 
første halvdel i en måned, gis virkning fra den aktuelle måneden. Søknader med tilstrekkelig 
dokumentasjon mottatt andre halvdel av en måned, gis virkning fra neste måned. Det må 
søkes på nytt for hvert skole- barnehageår. 

Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak om redusert betaling, gis 
søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte 
vedtak.  
 
Reduksjonen i foreldrebetalingen vil komme til fratrekk på fakturaen for barnehage- eller 
SFO-plassen. 
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Forklaring til feltene 
 
Personopplysninger 
Det er husholdningens samlede inntekt som skal vurderes opp mot beløpsgrensene for å få 
reduksjon. Som 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 måneder, eller har felles barn. Bor et 
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i 
husholdningen der barnet er folkeregistrert. 
 
Opplysninger om barn i barnehage 
Her føres alle barn opp med barnehageplass, og som bor på samme folkeregistrert adresse 
som søkeren.  
 
Oppgi oppstartsdato for når barnet begynte i barnehage. Oppgi også plasstørrelse for alle 
barn i barnehagen. Dette oppgis i prosent eller antall dager pr uke. 
 
Dersom søkeren og barnet det søkes for har folkeregistrert adresse i Ringsaker, men barnet 
har barnehageplass i en annen kommune skal det sendes søknad til Ringsaker kommune. 
Fyll ut navnet på kommunen der barnehagen ligger. 
 
Opplysninger om elever i SFO: 
Her føres alle barn opp med SFO-plass, og som går i 1.-4. trinn, og som bor på samme 
folkeregistrert adresse som søkeren. 
 
Oppgi oppstartsdato og plasstørrelse for alle barn med SFO-plass. Dette oppgis som hel, delt 
eller 1 fast dag pr uke. Det er viktig å skrive opp navnet på skolen som barnet har SFO-plass. 
 
Inntektsopplysninger 
Informasjon om lønn og tilsvarende ytelser er oppført på post 1.6-2.7 i skattemeldingen og 
omfatter blant annet lønn, godtgjørelser, naturalytelser, pensjoner, mottatte bidrag, livrenter 
utenfor arbeidsforhold, føderåd utenfor jord- og skogbruk og næringsinntekt. Skattefrie 
overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. skal ikke inkluderes. 
 
Innformasjon om inntekt fra fast eiendom er oppført på post 2.8 i skattemeldingen. Dette 
omfatter blant annet skattepliktige leieinntekter, gevinst ved salg av eiendom mv. 
 
Informasjon om kapitalinntekter er oppført på post 3.1 i skattemeldingen. Dette omfatter 
blant annet renteinntekter, aksjeutbytte mv. 
 
Som dokumentasjon til søknaden skal alltid siste års skattemelding legges ved. 
 
Hvis søker mangler skattemelding eller ønsker vurdering på annet grunnlag som følge av 
vesentlige og varige endringer i inntekt, kan annen dokumentasjon legges ved i tillegg.  
 
Dersom det ikke er mulig å legge fram skattemelding, for eksempel som følge av kort botid i 
landet, kan søker legge fram annen dokumentasjon for inntekt. Redegjør i korte trekk i feltet 
for andre opplysninger om hvorfor det ikke kan legges fram skattemelding og hvilke kriterier 
som i stedet bør legges til grunn (f.eks stønader fra Nav, stipend mv.).  
 
Søker kan legge fram annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom 
det er vestentlig og varig endring i inntekten i husholdningen. Med vesentlig og varig endring 
i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i 
husholdningens sammensetning eller lignende. Redegjør i korte trekk i feltet for andre 
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opplysninger om hvorfor det bør legges til grunn andre kriterier enn skattemelding fra 
foregående år (f.eks arbeidsavtale, siste lønnsslipper, utbetalinger fra Nav, mv.). Tilsvarende 
gjelder hvis en husholdning får varige og vesentlige økninger i inntekten. Siste års 
skattemelding skal sendes med som dokumentasjon i tillegg til annen relevant 
dokumentasjon. Dette for å vurdere om det er grunnlag for å fatte vedtak på bakgrunn av 
vesentlig og varig endring i inntekt.  
 
Dersom skattemeldingen er ufullstendig (ved at f.eks ikke alle inntekter er oppført i 
forhåndsutfylt skattemelding), må det i feltet for andre opplysninger gjøres rede for disse 
inntektene. 
 
Dersom det er andre opplysninger som kan være relevante for behandlingen av søknaden 
eller det er ønskelig å presisere informasjon gitt i andre punkter kan feltet for andre 
opplysninger brukes til dette. Dersom det ikke er tilstrekkelig plass i feltet, kan det legges ved 
eget ark for utfyllende informasjon. 
 
Dersom det ikke kan legges fram skattemelding eller det skal legges fram dokumentasjon på 
vesentlig og varig endring i inntekt, kan følgende dokumentasjon legges ved: 
 
For arbeidstaker 

• Kopi av de siste måneders lønnsslipper. 
• Kopi av arbeidskontrakt der lønn framkommer. 
• Dokumentasjon på ulønnet permisjon. 

 
For selvstendig næringsdrivende 

• Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (Både personinntekt og 
næringsinntekt skal tas med i beregningen). 

 
For arbeidsledige 

• Kopi av siste utbetalinger fra Nav. 
 
For hjemmeværende 

• Skriv hjemmeværende i feltet for andre opplysninger.  
 
For studenter 

• Kopi av studentbevis eller bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass. 
• Dokumentasjon på overgangsstønad. 

 
For sosialklienter/flyktninger 

• Kopi av siste utbetalinger av kvalifiseringsstønad/introdkuksjonsstønad. 
• Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste 

inntekt, skal dette bekreftes av Nav/flyktningetjenesten. 
 
 
 
 


