TRONDHEIM KOMMUNE

SØKNAD OM MODERASJON Skolefritid
Søknaden gjelder:

Moderasjon på økonomisk grunnlag

fra (måned/år):

Foresatt 1 Navn

Arbeidssted/skole

Fødselsnumer (11 siffer)

Foresatt 2 Navn

Arbeidssted/skole

Fødselsnumer (11 siffer)

Adresse

Postnr

Poststed

Sivilstatus

Telefon

Gift

Samboer

Enslig

NB! Samboer må føres opp
uansett foreldreansvar

Opplysninger om alle barn i familien med samme bostedsadresse
Navn

Fødselsdato

Skolen barnet går i

Kontingent pr.mnd.

1
2
3
4
5
Opplysninger om økonomi
Månedlige inntekter

Beløp Månedlige utgifter

Brutto lønn ...

Husleie/kommunale avgifter ...

Trygdeytelse/pensjon ...

Boliglån ...

Barnetrygd ...

Strømutgifter ...

Kontantstøtte ...

Fyringsutgifter ...

Stipend ...

Sum boutgifter pr. mnd.

Barnebidrag ...

Skattetrekk ...

Sosialhjelp ...

Utgift barnebidrag ...

Bostøtte ...

Annen utgift til barnepass ...

Andre inntekter ...

Studieavgifter ...

Beløp

Stønad til barnetilsyn ...
Sum inntekter

Sum utgifter

NB! Bekreftelser og dokumentasjon på ovennevnte forhold må legges ved søknaden før behandling kan finne sted.
Jeg/vi erklærer at foranstående opplysninger er riktige, og jeg/vi forplikter meg/oss til å underrette Oppvekstkontoret om endringer.
Jeg/vi er klar over at uriktige opplysninger kan føre til krav om etterbetaling av kontingent og/eller tap av plass. Jeg/vi er innforstått med at
mine/våre opplysninger kan kontrolleres hos enhver offentlig myndighet.
Sted, dato

Søker(ne)s underskrift(er)

Søknaden sendes: Trondheim kommune, Oppvekstkontoret, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim
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Veiledning

www.trondheim.kommune.no

VIKTIGE OPPLYSNINGER

Full kontingent kreves betalt inntil vedtak om
moderasjon foreligger.
Moderasjon innvilges fra den måneden Oppvekstkontoret har mottatt
fullstendig søknad, dvs. alle inntekter og utgifter er dokumentert.
Dokumentasjonen må ikke være eldre enn 3 måneder.
Vedtaksperioden kan variere, men vanligvis gjelder vedtaket enten for
hvert halvår eller for hele skoleåret.

Moderasjon på økonomisk grunnlag

Alle foreldre som mener seg berettiget til moderasjon kan søke.
Grunnlaget for vurdering av familiens økonomi er opplysninger om
samlede inntekter og utgifter. Dette gjelder også for samboere, uansett
foreldreansvar.

Inntekter:

Det innvilges ikke moderasjon på kostutgifter.

Bruttolønn, kontantstøtte, pensjon, trygdeytelser (unntatt grunn- og
hjelpestønad og utdanningsstønad). Inntekter fra egen virksomhet,
omsorgslønn, barnebidrag, bostøtte, stipend/fødselsstipend og sosial
hjelp.

Stønad til barnetilsyn/tilsynstillegg:

Utgifter:

Stønad til barnetilsyn fra NAV gis til enslig forsørger som må overlate
barnet til andre på grunn av arbeid/utdanning, eller fordi hun/han er
reell arbeidssøker. Stønaden kan beholdes inntil ett år hvis forsørgeren
er syk.

Fradrag på boutgifter gis på inntil kr 9 650 pr. måned. Ved fradrag til
livsopphold følges sosialtjenestens satser ut fra familiens størrelse.

Søknaden leveres/sendes Oppvekstkontoret.

Enslige som mottar stønad til barnetilsyn fra NAV, samt familier som
mottar tilsynstillegg fra NAV, skal betale denne summen i tillegg til
beregnet kontingent. Det skal tas hensyn til om de også har utgifter til
andre faste tilsynsordninger før endelig kontingent fastsettes.

Stønad til barnetilsyn utgjør 64% av dokumenterte utgifter opp til et
maksimumsbeløp fastsatt av Stortinget.

Husleie, kommunale avgifter, boliglån (dokumentasjon på nedbetalingsplan), strøm- og fyringsutgifter, skatt, bidragsutgifter, utgifter til andre
barnetilsynsordninger. Dokumenterte studieavgifter (semester/
eksamensavgift) i de tilfellene det gis stipend/studielån.

Familiens overskudd eller betalingsevne er differansen mellom
dokumenterte inntekter og utgifter. Kontingenten fastsettes til 85% av familiens betalingsevne.

Tilsynstillegget utbetales pr. barn etter faste dagsatser.
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