
 

Til foreldre/foresatte med barn i barnehage i Fauske kommune 

Søke om redusert foreldrebetaling i barnehage  
 
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en 
barnehageplass. I praksis betyr dette at alle husholdninger med en samlet skattepliktig person- 
og kapitalinntekt under 500.500 kroner, kan søke om redusert foreldrebetaling til kommunen.  
 
Det søkes for ett barnehageår av gangen. 
 
Målet med ordningen er å legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om 
barnehageplass gjennom å senke prisen for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen er
også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.januar 2018 er 2910 kroner per måned. 
 

Dette gjelder alle barnehager, uavhengig om de er kommunale eller private. 
 
Vedtak om reduksjon i oppholdsbetalingen krever en forutgående søknad fra foresatte. 
 
Det betales for 11 måneder per år. 
 
Betaling for kost kommer i tillegg til maksprisen. 
 
Dersom familien har flere barn som fast bor sammen og går i barnehage, gis det 
søskenmoderasjon. For andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 
70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn. 
 
Hva hvis barnet går i barnehage i en annen kommune enn der det er folkeregistrert? 
Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknader om reduksjon. 
 
For å søke om redusert betaling, skal det fylles ut søknadsskjema for forelder/ foresatte/ 
samboer i husholdningen. Søknadsskjema finnes på hjemmesiden til Fauske kommune under 
barnehage. http://www.fauske.kommune.no/barnehager 
 
 
Komplett søknad 

Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, forblir foreldrebetalingen uendret. 
Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er 
mottatt, og kan ha tilbakevirkende kraft. 
 
Beregningsgrunnlag:  
Beregningsgrunnlaget for redusert foreldrebetaling er husholdningens samlede personinntekt 
og skattepliktig kapitalinntekt. Bor et barn fast hos begge foresatte, skal foreldrebetalingen 
beregnes ut fra inntekten til den foresatte som har samme folkeregisteradresse som barnet. Det 
vil si at beregningsgrunnlaget er inntekt fra foresatt som søker og ev. ektefelle/samboer/reg. 
partner, selv om denne ikke er foresatt til barnet.  
 
Søknadsfrist er 15.juni 2018 for barnehageåret 2018-2019 – søknader kan innleveres etter 
frist også. Prisreduksjon kan innvilges med tilbakevirkende kraft. Eventuelle vedtak 
blir først gjeldende måneden etter at fullstendig søknad er mottatt.  
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