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Kommunen har hovedansvaret for moderasjonsordningene
Husholdninger med lav inntekt har rett til å søke om redusert foreldrebetaling i barnehage.
Kommunen som barnehagemyndighet har ansvar for ordningene med redusert foreldrebetaling.
Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikkekommunale barnehager.
Kommunen har ansvaret for at foreldre/foresatte blir informert om mulighet for å søke om reduksjon
i foreldrebetalingen og gratis kjernetid i barnehagen. Denne retten trer i kraft dersom man har
lav inntekt.
Se nærmere om dette i “Hvordan søke redusert foreldrebetaling i barnehage”.
For at ordningene skal fungere etter intensjonene, vil kommunen samarbeide med alle barnehagene,
nav og andre offentlige instanser om den praktiske gjennomføringen av ordningene.
For mer informasjon – se endringene i forskrift og UDIR sin informasjon om ordningen bakerst i
denne folderen.

Veiledning fra barnehagene til foreldre/foresatte og andre
Alle barnehagene skal ha et oppslag på tavla om mulighet til å søke redusert barnehagebetaling.
(Se forslag til “Oppslag i barnehagen”).
Alle barnehagene har veiledningsansvar når det gjelder foreldre/foresatte som ønsker å vite mer om
ordningen og hva de evt. må gjøre for å søke om redusert foreldrebetaling.
Kommunen har utarbeidet en “oppskrift” på hvordan søknaden skal fylles ut og hvilken
dokumentasjon som skal legges ved.
(Se “Hvordan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage”).
Ønsker de foresatte mer praktisk hjelp, er det fint om barnehagene kunne gi dette.
Dette kan være:
• Hjelp til å finne søknadsskjema på nettet
• Hjelp til å fylle ut søknaden
• Hjelp til å finne sin egen selvangivelse på altinn.no
(Se “Hvordan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage”).

Kommunen har utarbeidet rutiner for ordningen.
(Se “Rutiner og bestemmelser – redusert foreldrebetaling i barnehage”)
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Oppslag i barnehagen
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Hvordan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage
Alle som vil søke om redusert foreldrebetaling i barnehage via Kongsberg kommunes nettportal, må
være folkeregistret i Kongsberg kommune.
Sørg for å ha all dokumentasjon tilgjengelig når du søker om redusert foreldrebetaling.
Fortrinnsvis som pdf-dokumenter på egen pc/mac.
Dokumentasjon: Selvangivelse - for alle de voksne i husholdningen.
NB! Denne skal alltid være med som dokumentasjon når du sender søknad.
• Dersom du ikke har siste selvangivelse, kan du hente den ved å logge deg inn på:
https://www.altinn.no/no/
Logg inn med rett personnummer. Passord benyttes enten som:
MinID,
BankID,
Buypass eller
Commfides.
Selvangivelsen finner du i pdf-format og kan lagres på egen maskin.
Tilleggsdokumentasjon – ved vesentlig endring i husholdningens inntekt:
Dersom husholdningens inntekt har endret seg vesentlig siden siste selvangivelse, kan annen
dokumentasjon legges ved i tillegg til selvangivelsen.
Denne må være tilstrekkelig til å gi et bilde av husholdningens inntekt de siste 3 mnd.
Eksempelvis:
• Lønnsslipper der bruttolønn kommer fram med evt. trekk.
• Vedtak om økonomisk støtte fra nav, Kongsberg kommune og -andre.
• Evt. annet
Tilleggsdokumentasjon – når søker ikke har selvangivelse:
Dersom husholdningen mangler selvangivelse pga. kort opphold i Norge evt. annet, må annen
dokumentasjon vedlegges som forteller om husholdningens totale inntekt.
Denne må være tilstrekkelig til å gi et bilde av husholdningens økonomiske situasjon de siste 3 mnd.
Eksempelvis:
• Lønnsslipper der bruttolønn kommer fram med evt. trekk.
• Vedtak om økonomisk støtte fra nav, Kongsberg kommune, og andre.
• Evt. annet
Hvordan sende søknad:
• Gå inn på kommunens nettsider for barnehage:
http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Oppvekst/Kommunale-barnehager/
•

Klikk på lenke øverst til høgre: “Barnehage - Søknad om redusert foreldrebetaling”
https://kommune24-7.no/0604/bruker?retur=%2f0604%2f701664&shortname=701664

Fyll ut skjema og legg ved all dokumentasjon.
Kontroller og send inn.
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Rutiner og bestemmelser – redusert foreldrebetaling i barnehage.
•
•

•
•

•

Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger behøve å betale mer enn 6 % av inntekten sin for en
barnehageplass. Ordningen gjelder ikke betaling for kost (matpenger).
Fra 1. august 2015 kan 4- og 5-åringer gis gratis kjernetid i barnehagen (20 timer/uka).
Fra 1. august 2016 utvides ordningen til å også gjelde 3-åringer. Ordningen gjelder for
husholdninger med lavere inntekt enn kr 417.000 pr år.
Fra 1. august 2017 endres inntektsendringen til kr 428.000,- pr år.
• Foreldre/foresatte søker om redusert foreldrebetaling til den kommunen barnet er
oppført i folkeregisteret. Se kommunens nettsider/barnehage:
«Hvordan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage».
Husholdningens samlede inntekt skal dokumenteres;
Siste års selvangivelse skal benyttes til dokumentasjon av husholdningens inntekt.
(personinntekt etter skatteloven kap. 12 samt skattepliktig kapitalinntekt).
En husholdning regnes som;
* forsørger, * forsørger med ektefelle/registrert partner, samboer.
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 månedene, eller har felles barn.
* Dersom foreldrene har delt omsorg, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den
forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.
Søknad gjelder for ett barnehageår ad gangen. Det søkes for hvert nytt barnehageår.
Søknadsfrist 30. juni.
Det kan søkes etter søknadsfrist. Innvilget søknad gjelder fra første mnd etter
søknadstidspunktet.

Veiledning av søker:
Kongsberg kommune har hovedansvaret for gjennomføringen av ordningen og derav for å legge til
rette for en naturlig fordeling av veiledningsansvaret.
Foreldre/foresatte som trenger veiledning om ordningen kan få dette på følgende sted:
• Kongsberg kommune sine nettsider.
• Styrer i egen barnehage.
• Integreringsseksjonen, Kongsberg kommune for flyktninger i introduksjonsprogrammet (de 2 første årene).
• Nav - for flyktninger i introduksjonsprogrammet (utover de 2 første årene).

Vedlegg/dokumentasjon til søknaden
•
•

Hovedregel: Siste års selvangivelse (Selvangivelsen skal være med).
Utover hovedregelen: Dersom opplysningene i siste selvangivelse avviker sterkt fra dagens
virkelighet.
Dette må dokumenteres for eksempel ved: vedtak fra Kongsberg kommune/
Integreringsseksjon, vedtak fra nav, -lønnsslipp etc.
Dokumentasjon skal være tilstrekkelig til å gi et bilde av husholdningens samlede inntekt for
de siste 3 mnd.

Behandling av søknadene:
•
•
•
•

Kommunen behandler søknadene og skriver enkeltvedtak.
Kopi av innvilget søknad, sendes barnehagen.
Private barnehager søker kommunen om refusjon for tapt inntekt 2 ggr. pr år. Det søkes
sammen med refusjon av tilstått søskenmoderasjon.
Barnehagen varsler kommunen ved endring av plasstørrelse i barnehageåret. Kommunen
foretar ny beregning av foreldrebetalingen og sender ut vedtak om dette.
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Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3:
Under er bestemmelsene i forskrift og merknader til disse bestemmelsene.

§ 3.Moderasjonsordninger
Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i
foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal
omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av
foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den
barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i
forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon
i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige.
Kommunen kan gi lokale retningslinjer om hvordan søskenmoderasjonen skal forvaltes.
Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling.
Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig
kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter §
1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for
første barn.
Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.
Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem
selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til
siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.
Som en husholdning etter tredje ledd 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
månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal
foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme
folkeregisteradresse som barnet.
Kommunen skal gi fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke til alle tre-, fire- og
femåringer i husholdninger med en samlet personinntekt, etter skatteloven kapittel 12, og
skattepliktig kapitalinntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. Tilsvarende
gjelder for barn med utsatt skolestart.
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Merknader til de enkelte bestemmelsene
Til § 3:
Tredje ledd
Kommunene plikter, jf. første punktum, som et minimum, å tilby reduksjon i
foreldrebetalingen som er tilsvarende denne satsen, og kan også velge å tilby fritak for
foreldrebetaling (friplass).
Ordninger for fritak for foreldrebetaling har kommunen også gjennom øvrig regelverk. I
høringsnotat av 23. desember 2003 om utkast til forskrift om foreldrebetaling i
barnehager, vises det blant annet til friplass med hjemmel i barnevernloven.
Bestemmelsen berører ikke ordninger for fritak og moderasjon etter annet regelverk.
Departementet har oppfordret kommunene til å videreføre slike ordninger, jf. Prop.1 S
(2014-2015).
Av andre punktum fremgår at kommunens reduksjon i foreldrebetalingen fastsettes som
en nasjonalt satt prosentsats for maksimal andel av inntekt brukt på foreldrebetaling,
med den fastsatte maksimalprisen som en øvre grense. Maksimalgrensen blir fastsatt i
Stortingets årlige budsjettvedtak, jf § 1. Kommunen skal tilby inntektsgradert reduksjon
slik at foreldrebetalingen per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre
seks pst. for første barn, med den fastsatte maksimalprisen som et øvre tak.
Inntekten foreldrebetalingen skal beregnes ut fra er husholdningens samlede
personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt. Dette medfører
at skattefrie overføringer som barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m. ikke skal
inkluderes. Skattepliktige kapitalinntekter er bl.a. renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved
salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av
andres eiendeler.
For andre, tredje eller flere barn skal foreldrebetalingen settes i tråd med bestemmelser
om søskenmoderasjon, jf. § 3 første ledd. Bestemmelsen viderefører dagens
søskenmoderasjon, slik at foreldrebetalingen for andre og tredje eller flere barn
maksimalt settes til henholdsvis 70 pst. og 50 pst. av foreldrebetalingen for første barn.
Dette betyr at dersom en får innvilget reduksjon i foreldrebetaling for første barn, skal
reduksjon også gis for resten av barna i husholdningen, med søskenmoderasjon i tillegg.
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvaret for å oppfylle foreldrenes
rett til reduksjon i foreldrebetalingen. Ordningen bør innrettes slik at foreldre med rett på
reduksjon med barn i private barnehager skal slippe å først søke om reduksjon til
kommunen, motta giro for full pris i barnehage og deretter få refundert reduksjonen fra
kommunene. Kommunene må gi informasjon til de private barnehagene om hva de med
rett på reduksjon skal betale slik at de private barnehagene i sin fakturering tar hensyn til
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en innvilget søknad om reduksjon. Kommunene må deretter refundere de private
barnehagene for inntektstapet på samme måte som de gjør i dag.
Departementet har lagt til grunn at økt bevilgning kommer i tillegg til midlene som
kommunen i dag benytter på moderasjons- og fritaksordninger, slik at barnefamiliene får
tilsvarende eller større reduksjon enn de har i dag, jf. Prop 1.S (2014-2015).
Departementet presiserer at bestemmelsen gir en minstestandard for reduksjon.
Kommunene står fritt til å gi en større reduksjon i foreldrebetalingen enn prosentsatsen
fastsatt i bestemmelsen. Kommunene må følge føringene for ordningen for reduksjon
som fastsettes i forskriften, men står fortsatt fritt til å ha lavere foreldrebetaling ved
eksempelvis å sette prosentsatsene lavere enn det departementet fastsetter eller tilby
friplasser.
Fjerde ledd
Ordninger for reduksjon skal fortsatt være søknadsbasert og det søkes for ett
barnehageår av gangen. Foreldre søker til kommunen som beregner foreldrebetaling ut i
fra husholdningens inntekt. Dersom noen som etter tredje ledd har rett på reduksjon i
foreldrebetalingen får barnehageplass underveis i barnehageåret, må det samtidig kunne
søkes om reduksjon i foreldrebetaling. Ved søknad om reduksjon på slutten av et
barnehageår kan siste tilgjengelige selvangivelse benyttes som dokumentasjon.
Dokumentasjonen blir da det samme som for neste barnehageår, og vedtak om
foreldrebetaling kan i slike tilfeller gjelde for mer enn et år.
Ved at ikrafttredelse av ny moderasjonsordning finner sted fra 1. mai 2015, vil tilsvarende
gjelde for perioden mai–juli 2015. Vedtak om moderasjon i perioden mai–juli 2015
behandles således med tilsvarende dokumentasjonsgrunnlag som saker for
barnehageåret 2015/2016.
Femte ledd
Dokumentasjonskrav for inntektsberegning er som hovedregel siste års selvangivelse.
Selvangivelsen inneholder opplysninger som er innrapportert av tredjeparter, f.eks.
arbeidsgiver, NAV, forsikringsselskaper, aksjeselskaper, verdipapirforetak, VPS og
banker. Arbeidsinntekt, sykepenger, uføretrygd, etterlattepensjon, renteinntekter,
aksjeutbytte vil normalt være forhåndsutfylt. Skattepliktige kapitalinntekter blir og i stor
grad innrapportert. Skattepliktige inntekter som ikke er innrapportert, er man pliktig å
beregne og fylle ut før selvangivelsen leveres. Det gjelder f.eks. utleieinntekt i
regnskapslignet bolig, lønnsinntekt i utlandet, beregnet personinntekt i selvstendig
næringsvirksomhet, renteinntekter fra privat utlån og renter fra formue i utlandet. Dersom
søkere har skattepliktige kapital- eller personinntekter som ikke står på den
forhåndsutfylte selvangivelsen er man pliktig å opplyse om disse ved søknad om
reduksjon i foreldrebetaling, slik at inntektsgrunnlaget gjenspeiles i den faktiske
skattepliktige person- og kapitalinntekten.
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Som det angis i andre punktum kan kommunen unntaksvis godta annen dokumentasjon
for inntekt. Dersom vedkommende ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som
følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Ved
vesentlig og varig endring i inntekt sammenlignet med siste års selvangivelse kan søker
legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Med vesentlig og varig endring i inntekt
menes stort inntektstap i form av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens
sammensetning eller lignende.
Sjette ledd
Angir hvordan husholdningens sammensetning er å forstå, jf. tredje ledd.
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Moderasjonsordninger foreldrebetaling
Her finner du utdypende informasjon om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen
for en barnehageplass og gratis kjernetid til 3,- 4- og 5-åringer.
ARTIKKEL SIST ENDRET: 10.06.2016

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen fra 1. mai 2015
Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 pst. av inntekten sin for en
barnehageplass. Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som i 2016 er 2 655
kroner per måned. Den nasjonale prisreguleringen av foreldrebetalingen er en
minimumsordning. Kommunene står fritt til å tilby familier en lavere foreldrebetaling enn 6
pst. av inntekten, og/eller sette maksimalprisen lavere.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer fra 1. august 2016
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i
husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra
1. august 2016 er denne inntektsgrensen satt til 417 000 kroner. Inntektsgrensen skal vedtas
av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.
Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det
betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig
av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Kommunen har ansvaret
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for disse ordningene, men
endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.
Kommunene bør informere foreldre om mulighet for å få reduksjon og gratis kjernetid dersom
man har lav inntekt, og om hvordan man kan søke for å få rett på reduksjon.

Regneeksempel
Vi har lagt ut et regneark du kan bruke for å beregne foreldrebetalingen. Regneeksempelet
forutsetter at samtlige barn har heltidsplass og at kommunen bruker makspris som
foreldrebetaling.

Regelverket
Ordningene er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Målet med
forskriftsendringene er å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetalingen i barnehage, og
legge til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom å senke
prisen for familier med lav inntekt.
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Spørsmål og svar om ordningene
Hvilke barn har rett på gratis kjernetid?

Fra 1. august 2016 har alle tre,- fire- og femåringer som oppfyller vilkårene i forskrift om
foreldrebetaling § 3 sjuende ledd har krav på gratis kjernetid. Det betyr at gratis kjernetid
gjelder årskullene som har de tre siste årene i barnehagen. I tillegg gjelder det barn med utsatt
skolestart.
For eksempel kan barn som er født i 2013, 2012 og 2011, søke om fritak for foreldrebetaling
for barnehageåret 2016-2017. Barn født i 2010 som har utsatt skolestart, kan også søke om
fritak for barnehageåret 2016-2017.
Retten til gratis kjernetid inntrer fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når
kommunen fatter vedtaket, jf. forskriften § 3 fjerde ledd.
Inntekter
Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og
ordningen med gratis kjernetid.
Som en 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 månedene, eller har felles barn. Bor et
barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i
husholdningen der barnet er folkeregistrert.
Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det
er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen. Med vesentlig og varig endring
i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i
husholdningens sammensetning eller lignende. Kommunen må opplyse foreldre om denne
muligheten.
Dette kan bety at noen kan få rett til reduksjon i foreldrebetalingen eller gratis kjernetid i løpet
av barnehageåret fordi husholdningens sammensetning endres. I slike tilfeller må kommunen
ta imot søknader underveis i året, men i de fleste tilfeller fortsatt med selvangivelse som
dokumentasjon.
Det kan også bety at inntekten på selvangivelsen ikke gjenspeiler inntektssituasjonen slik den
er inneværende år. Dette kan være klart allerede ved barnehageårets start i august, eller det
kan skje en endring i inntektssituasjonen underveis i barnehageåret. Kommunen må da foreta
en skjønnsmessig vurdering av hva de skal be om som dokumentasjon og hvordan de skal
beregne foreldrebetalingen, på lik linje som den gjør for dem som ikke har selvangivelse. For
de som får en vesentlig og varig endring i inntekt underveis i barnehageåret, må kommunen ta
imot søknader fortløpende.
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Skal studielån beregnes som inntekt og tas med i grunnlaget?

Studielån er ikke skattepliktig kapital- og personinntekt. Studielån skal derfor ikke tas med i
inntektsgrunnlaget.
Er støtte til barnetilsyn fra NAV en inntekt som skal være med i beregningen av redusert
foreldrebetaling?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og
personinntekt. Enkelte NAV-ytelser er skattepliktige, mens andre ikke er det. Støtte til
barnetilsyn er ikke skattepliktig og skal derfor ikke regnes med i grunnlaget.

Søknad og dokumentasjon
Hvordan skal søkeprosessen utformes?

Den nasjonale reguleringen legger ikke føringer på hvordan kommunen innretter ordningene
med tanke på søkeprosess utover at det må være mulig å søke om reduksjon og gratis
kjernetid underveis i barnehageåret. Den nasjonale reguleringen sier hva foreldre med lav
inntekt har rett på, og at det skal gjelde uavhengig av om barnet går i en kommunal eller en
ikke-kommunal barnehage. Kommunen må lage et opplegg som ivaretar de nasjonale
føringene og retten til reduksjon og gratis kjernetid som ligger i de nye
forskriftsbestemmelsene. Kommunen som barnehagemyndighet må informere foreldre om
ordningen, hvordan man skal søke m.m.
Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon. Selvangivelsen vil normalt
inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på
selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det
ved søknad. Postene som er relevante for kommunen å se på er post 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8
og 3.1.
For mange vil bare et fåtall av disse postene være i bruk. Dersom noen har inntekter som skal
føres på noen av disse postene som ikke er på den forhåndsutfylte selvangivelsen, det gjelder
særlig post 2.8 og 3.1, skal søker oppgi dette i søknaden jf. § 3 femte ledd i forskrift om
foreldrebetaling i barnehager.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.
Dette gjelder både for ordningen med reduksjon og ordningen med gratis kjernetid.
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