SØKNAD OM BETALINGSREDUKSJON PÅ ØKONOMISK GRUNNLAG, BARNEHAGE
Søknad sendes til Resultatområdet barnehage, postboks 94, 5575 Aksdal
BARNET DET SØKES BETALINGSREDUKSJON FOR
Fødselsnummer – 11 siffer:
Barnets navn:
Adresse:

Postnr:

Poststed:

Søknaden gjelder for tidsrommet:
BARNEHAGE
Navn på barnehagen:

Plasstype i prosent:

Pris pr måned:

OPPLYSNINGER OM FORESATTE
Hvem har omsorg for barnet?
Begge foresatte

Mor alene

Far alene

Navn til mor/navn til samboer i husholdningen som søker
om betalingsreduksjon:
Yrke:

Arbeidssted/skole:

E-post:

Mobiltlf:

Delt omsorg

Andre

Fødselsnr:

Tlf.arbeid:

Sivilstatus
Gift

Samboer

Enslig

Navn til far/navn til samboer i husholdningen som søker om
betalingsreduksjon:

Fødselsnr:

Yrke:

Arbeidssted/skole:

E-post:

Mobiltlf:

Tlf.arbeid:

Født

Navn på barnehage

Sivilstatus
Gift

Samboer

Enslig

OPPLYSNINGER OM BARNETS SØSKEN:
Navn

OPPSLYSNINGER OM HUSHOLDNINGENS INNTEKTER
All inntekt skal dokumenteres med kopi av siste års selvangivelse. Unntaksvis kan
annen dokumentasjon for inntekt brukes. Skattepliktig kapital- og personinntekt som
ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen må oppgis.
Brutto inntekt
Brutto inntekt
pr. måned for
pr. måned for
mor/samboer i
far/samboer i
husholdningen
husholdningen
Arbeidsinntekt
Lønn, honorar og andre ytelser fra arbeidsgiver eller inntekt
fra egen næring

Trygdeytinger
Eks. arbeidsledighetstrygd, attføring, sykepenger,
uførepensjon, overgangsstønad.
Skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte,
barnetrygd og stønad til barnetilsyn m.m. skal ikke inkluderest.

Skattepliktig kapitalinntekt
Renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og
løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri
bruk av andre sine eiendeler

Skattepliktige inntekter som ikke går fram av
forhåndsutfylt selvangivelse
Samla brutto inntekter pr år

Alle inntekter må dokumenteres. Søknader som mangler dokumentasjon vil bli sendt i retur
uten behandling. Ny søknad må sendes hvert år. Søknadsfrist er 1. juni.
Søker bekrefter med dette:
- At opplysninger som er gitt i søknaden er rette og fullstendige.
- At dersom årlig bruttoinntekt endres vesentlig, må det søkes på ny med ny dokumentasjon.
- At uriktige opplysninger kan medføre krav om tilbakebetaling av moderasjon.
- At kommunen har rett til å undersøke opplysningene om inntektstforhold.

UNDERSKRIFT
Sted

Dato

Navn

Sted

Dato

Navn

Felt for saksbehandler

