
Muligheter for å søke om redusert pris for barnehageplass 
 

Du får ikke automatisk lavere pris fra barnehagen dersom du har lav inntekt. Du må 

selv søke om å få redusert foreldrebetalingen for en barnehageplass.  

Prisen for mat er ikke med i disse ordningene. 

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen. 

 

Søknadsfrist 

• For nye søkere 

Søknad bør leveres innen 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass, og 

deretter årlig og senest innen utgangen av juni for at evt. vedtak skal gjelde fra 

oppstart av nytt barnehageår. 

 

• For de som har barn som allerede går i barnehage 

Søknad om redusert foreldrebetaling må leveres årlig og senest innen 22. juni 

2020 for at vedtak skal gjeld fra oppstart av nytt barnehageår. 

 

Gratis kjernetid 

Gratis kjernetid betyr 20 timer gratis opphold i uken i barnehagen. Dersom barnet har 

en heldagsplass må du betale for oppholdet utover de 20 timene. 

• Gjelder alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart når 

familien/husholdningen har en samlet inntekt på mindre enn 557 333 kroner 

(beløpet er korrigert fra 1. august 2019). 

• Retten til gratis kjernetid gjelder ved oppstart av barnehageåret.  

• Det betyr at gratis kjernetid gjelder årskullene som har de tre siste årene i 

barnehage, i tillegg til barn med utsatt skolestart. 

  

Lavere pris på grunn av lav inntekt 

Husholdninger med en samlet årsinntekt på mindre enn 548 500 kroner (beløpet er 

korrigert fra 1.1.2019) kan søke om redusert foreldrebetaling for en barnehageplass. 

 

Hva slage inntekter er med i beregningen? 

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige 

kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med foreldrebetaling på 

maks 6 % av samlet årsinntekt og gratis kjernetid. 

• Som husholdning regnes ektefelle, registrert 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 registrert i folkeregistret. 

 



Hvordan søke? 

Du finner et elektronisk søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage her 

 

Dokumentasjon av inntekt 

• Person- og kapitalinntekt i seneste skattemelding (selvangivelse). 

• Dersom inntektsforholdet er endret fra siste skattemelding eller hvis du 

mangler skattemelding, må annen dokumentasjon legges ved.  

 

Dette kan være: 

o Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn 

o Dagpenger, uføretrygd, sykepenger, AAP (arbeidsavklaringspenger), 

pensjon o.l. 

o Fødselspenger 

o Vedtak fra NAV (sosialkontor) 

o Dokumentasjon fra Statens Lånekasse 

o Kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad 

o Overgangsstønad 

 

 

  

 

 


