Veiledning ved søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage
i Sørfold kommune
Kriteriene for å få innvilget redusert foreldrebetaling i barnehagene i Sørfold kommune er:



Søknad på eget skjema vedlagt nødvendig dokumentasjon
Foreldrebetalingen skal per år maksimalt utgjøre 6 prosent av husholdningens samlede
skattepliktige person og kapitalinntekt. Øvre inntektsgrense pr 1.mai 2015 er 473 000,-

Dersom husstanden tilfredsstiller de ovennevnte kriteriene, kan det søkes utover fastsatt
frist. Dersom en søknad blir innvilget, vil prisreduksjonen gjelde fra og med første
påfølgende kalendermåned.
Dette forutsetter at søknaden er fullstendig og at all nødvendig dokumentasjon følger
søknaden. Prisreduksjon innvilges ikke med tilbakevirkende kraft. Dersom den påfølgende
kalendermåneden allerede er fakturert, skal faktura betales selv om prisreduksjonen
blir innvilget. Prisreduksjonen vil da bli avregnet på neste påfølgende faktura.












Redusert sats innvilges fra det tidspunktet dokumentasjon foreligger.
Dersom husstandens inntektsforhold endrer seg slik at det kan ha betydning for fastsettelse av
prisreduksjonen, skal dette meldes til Sørfold kommune umiddelbart. Dette kravet gjelder
både dersom inntektsendringen vil medføre større eller mindre, eller eventuelt bortfall av
prisreduksjon.
Dersom betydelige inntektsendringer ikke meldes, kan dette bli oppfattet som feilaktige
opplysninger. All skattepliktig inntekt skal oppgis, det gjelder også inntekter som ikke er
forhånds utfylt på selvangivelsen.
Det gjøres oppmerksom på at feilaktige opplysninger om husstandens inntektsforhold vil føre
til at kommunen fakturerer full sats.
Sørfold kommune kan kreve etterbetaling for terminer dersom husstanden feilaktig har fått
redusert sats.
Husstanden er selv ansvarlig for å gi fullstendige og korrekte opplysninger om
inntektsforholdene og fremskaffe den nødvendige dokumentasjonen som bekrefter
opplysningene.
Ufullstendige og/eller mangelfulle søknader vil bli returnert.
Søknader blir ikke innvilget før all nødvendig dokumentasjon foreligger.
Har du plass i en ikke-kommunal barnehage i Fauske kommune, skal du søke til Sørfold
kommune.

Søknaden med nødvendig dokumentasjon kan leveres til Sørfold kommune v/Servicetorget
eller sendes til:
Sørfold kommune, enhet barnehage, Rådhuset, 8226 Straumen
Kontaktperson Liss-Mona Abrahamsen tlf: 90653586
Søknad med vedlegg kan også sendes til kommunens postmottak elektronisk:
post@sørfold.kommune.no

