Siljan kommune
Søknad om redusert betaling for barnehage og SFO

Konfidensiell

Opplysninger om foresatt
Søkers navn

Fødselsnummer

Yrke (arbeid/utdanning/arbeidssøker)

Ektefelle/samboer

Fødselsnummer

Yrke (arbeid/utdanning/arbeidssøker)

Adresse

Postnummer og sted

Telefon

Opplysninger om barn
Barnets navn

Fødselsdato

Navn på barnehage/SFO

Barnets navn

Fødselsdato

Navn på barnehage/SFO

Barnets navn

Fødselsdato

Navn på barnehage/SFO

Er barnet ny i barnehagen/SFO?
Har du søkt/skal søke NAV om stønader som ikke fremkommer i søknaden?

Delt
bosted?
Delt
bosted?
Delt
bosted?
JA
JA

NEI
NEI

Opplysninger om husstandens økonomi:
Inntekter per måned
Lønn, pensjon, andre
inntekter
Arbeidsledighetstrygd

Søker

Ektefelle/
samboer

Kommentarer

Avklaringspenger
Uføretrygd
Overgangsstønad
Sykepenger
Barnebidrag
Stipend
Bostøtte
Livsopphold
Kvalifiseringsstønad
Sum inntekter per
måned
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Siljan kommune
Kriterier for å få innvilget redusert betaling:


Dokumentasjon på familiens samlede bruttoinntekt må legges ved. Fra arbeidsgiver,
kommunale og statlige. Kommunen kan kontrollere om opplysningene medfører riktighet.
Ligningsattest godkjennes ikke som dokumentasjon.



Gjelder ikke familier som har krav på stønad til barnetilsyn.



At man ikke har rettigheter på stønad til barnetilsyn fra NAV. Ved avslag fra NAV, må det
vedlegges søknaden.



Ved inntekt mindre en 3G kan det søkes om 60% reduksjon i betalingssatsen. Folketrygdens
grunnbeløp justeres 1.mai hvert år. G= grunnbeløpet fra NAV, se info på nav.no.

Redusert betaling innvilges fra den første måneden etter søknad med fullstendig dokumentasjon
er mottatt, og gjelder for et barnehageår/SFO år.
Ufullstendig søknad vil bli returnert.
Dersom inntekten endres i løpet av året er man pliktig til å gi beskjed om dette.

Antall vedlegg:______________

Jeg/Vi erklærer at gitte opplysninger er riktige og fullstendige. Jeg/Vi er kjent med at uriktige eller
tilbakeholdte opplysninger vil medføre krav om tilbakebetaling.
Jeg/Vi gir Siljan kommune fullmakt til å innhente/bekrefte opplysninger som er nødvendig for
vurdering av søknaden fra andre offentlige myndigheter, ligningskontor, NAV eller andre.

Siljan den

/

20

_________________________
Søkers underskrift

_________________________
Medsøkers underskrift

Søknad sendes til: Siljan kommune, Sentrumsveien 105, 3748 Siljan.
Kan også leveres til Loppedåpan barnehage v/barnehageleder (søknad til barnehage) eller
Midtbygda skole v/rektor (søknad til SFO).
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