Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen.
§ 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 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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