
          

                                                                                                                                                      

  

 Oslo kommune  

 Bydelene  
   

EGENERKLÆRINGSSKJEMA VED FASTSETTELSE 

AV OPPHOLDSAVGIFT I BARNEHAGE  

  

Generelt om oppholdsbetaling og inntektsdokumentasjon  

Blankett  

Regler om oppholdsbetaling og inntektsdokumentasjon fremkommer i kapittel V (§§ 14 og 15) i forskrift om kommunale 
barnehager i Oslo. Disse paragrafene må leses i sin helhet før ufylling av egenerklæringsskjemaet. Det er også satt inn 
utdypende forklaringer til enkelte av punktene i egenerklæringsskjemaet.  
  

Det er ikke nødvendig å levere egenerklæringsskjema / inntektsdokumentasjon ved samlet personinntekt på over 
kr. 300.000. Høyeste oppholdsavgift vil bli satt.   

Vedtak om avgift kan påklages etter forvaltningsloven (fvl) § 28. Klagefristen er tre uker fra underretning om vedtaket er 
kommet fram, jf. fvl. § 29.  

  

BARNEHAGE  

Navn  

  

BARN  

Navn  

  

  

  
FORESATT (mottaker av brev og faktura)  

Navn  

Fødselsnummer  

Fødselsnummer (11 siffer)  

Postnummer og poststed 

  

  

FORESATT  

Navn  

  

  

 Enslig                     Gift/partner               Enke/enkemann 

 Samboer                 Separert/skilt  

Fødselsnummer  

Inntekt                                                                                        Foresatt                                            Foresatt 

Personinntekt i henhold til seneste skatteoppgjør    
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Adresse  

Telefon privat  

Sivilstand  

PERSONINNTEKT TIL FORELDRE / FORESATTE / SAMBOERE (se forklaring på neste side) 



                                                                                                                                                                   
Forklaring vedrørende personinntekt:  
Beregningsgrunnlaget er husholdningens (ektefeller / partnere / samboere) samlede personinntekt i henhold til skatteloven 
kap. 12. Personinntekt fremkommer i skatteoppgjøret under overskriften ”Trygdeavgift”.  Fra 01.01.06 skal ikke barnebidrag 
regnes med i foresattes inntektsgrunnlag, jf. rundskriv 2/2006.  
  

Krav til dokumentasjon:  
� Siste skatteoppgjør   

Ved eventuelle endringer i inntekt i forhold til siste skatteoppgjør; se eget punkt nedenfor.  

  

ENDREDE INNTEKTSFORHOLD  

Forventet inntekt inneværende år    

  

Forklaring vedrørende endret inntektsforhold:  

Foresatte plikter å melde og dokumentere enhver endring i inntekt som kan ha betydning for oppholdsbetalingen. Endringen 
sees i forhold til seneste beregningsgrunnlag.   
  
Eksempler på dokumentasjon:  
� Lønnslipp / bekreftelse fra arbeidsgiver på brutto måneds-/årslønn  
� Trygdeutbetalingsblankett (uføretrygd, attføring, sykepenger, overgangsstønad etc.)  
� Fødselspenger  
� Pensjoner / vartpenger  
� Arbeidsledighetstrygd  
� Kopi av studiebevis / bekreftelse på skoleplass   

Ved endring av inntekt må uansett siste skatteoppgjør leveres hvis dette ikke er gjort tidligere.  

  
UNDERSKRIFT  

Sted  

  

Dato  

  

  

Foreldre / foresatt / samboers underskrift                  Foreldre / foresatt / samboers underskrift  

FYLLES UT AV TJENESTELEDER / ADMINISTRASJON  

Fastsatt avgift  Fra måned / år  

  

  

Kommentarer  

  

  

Signatur                                                                     Kontrollsignatur  
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Inntekt                                                                                        Foresatt                                            Foresatt 

Dato  


