
REDUKSJON I FORELDREBETALING 
 

 

§ 1B-1. Reduksjon i foreldrebetalinga for elever på 1. og 2. årstrinn  

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalingen for skolefritidsordninga på 1. 

og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt 6 % av inntektene til husstanden, dersom:  

• foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn 6 % av inntektene til husstanden det 

siste året, eller  

• det er en varig nedgang i inntektene til husstanden inneværende år som gjør at 

foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn 6 % av inntektene til husstanden.  

For søknader før 1. august gjeld kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det 

søkt etter 1. august, gjeld vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut 

skoleåret. Betaling for kost kan komme i tillegg.  

 

§ 1B-2. Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling  

Kommunen kan, uten hinder av teieplikta, innhente grunnlaget for siste fastsettinga av 

formues- og inntektsskatt for husstanden fra skattestyresmaktene for å dokumentere 

inntektene til husstanden for det siste året, jf. skatteforvaltningsforskriften § 3-3-1 andre ledd 

bokstav a. Kommunen kan innhente slike opplysninger og gjøre nye vedtak om redusert 

foreldrebetaling i hele den tida søknaden gjeld.  

 

Med husstand mener en i dette kapittelet ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som 

samboere regner en 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 søker er samboer uten felles barn, må søker opplyse kommunen om dette.  

 

Med inntektene til husstand mener en i dette kapittelet husstanden si samla brutto 

personinntekt etter skattelova kapittel 12 og skattepliktige kapitalinntekt.  

Dersom foreldra til barnet bur kvar for seg, og barnet bur fast hos begge foreldra, er det 

inntekta til husstanden til den forelderen som har samme folkeregistrerte adresse som barnet, 

som skal legges til grunn i vurderingene etter denne føresegna.  

 

Dersom grunnlaget for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for husstanden ikke kan 

utleverast av skattestyresmaktene, og kommunen av den grunn ikke klarer å fatte vedtak før 

1. august, skal kommunen be søker om å levere skattemeldingen for det siste året og 

eventuell skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er førehands utfylt.   

      

 

Endringa ble satt i verk 1. august 2020.  

 


