
Spørsmål og svar om gratis kjernetid 

 
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. 

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 ordningen med reduksjon i foreldrebetaling og ordningen med gratis 

kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer. 

 


