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Svar på høring - Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager   
 
  
Enhet for skole og barnehage i Bamble kommune har behandlet høringen administrativt og støtter 
forslaget om nasjonale regler for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lav inntekt på lik linje med 
regler for makspris og søskenmoderasjon. 
 
5. 2 Inntekstgrunnlag. 
Forslaget om at familiens samlede kapital – og personinntekt legges til grunn støttes. 
Det er også rimelig at et eventuelt barnebidrag inngår i inntektsgrunnlaget. Departementet påpeker at 
barnebidraget skal tilkomme barnet og brukes til å forsørge barnet. Når over 90 % av barn i alderen 1-5 
år går i barnehage, og når barnehage vurderes som første del av utdanningen, må en barnehageplass 
anses å komme barnet til gode og være en del av det å forsørge et barn. 
Det er svært viktig at inntektspostene som skal tas med, fastsettes uttømmende i forskriften. 
Retningslinjene for behandlingen av søknadene må være klare og også gi opplysninger om det er brutto 
inntekt som skal legges til grunn  
 
Departementet ber om innspill i forhold til om foreldrebetalingen skal beregnes på grunnlag av   
husholdningens inntekt eller førsørgerenes inntekt dersom ikke foreldrene bor sammen. 
 
5.2.1 Alt. 1. 
Bamble kommune mener husholdningenes samlede inntekt bør legges til grunn for beregningen.  
Selv om begge foreldre har forsørgerplikt, blir de voksne i husholdningen oftest de reelle, daglige 
forsørgerne. 
Som husholdningen bør regnes de som bor fast sammen på søknadstidspunktet.  For kommunen vil det 
kunne bli utfordrende og arbeidskrevende å innhente dokumentasjon på varigheten av et 
samboerforhold. 
 
5.2.2 Alt. 2 
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Dersom begge forsørgernes inntekt skal legges til grunn, er det rimelig at begge også bidrar til 
foreldrebetalingen. Dersom samarbeidet mellom foreldrene ikke fungerer, er dette en dårlig løsning. 
Departementet må, hvis dette alternativet velges, sørge for at det finnes en hjemmel for å få utlevert 
selvangivelsen fra begge forsørgere. 
Departementet vurderer at inntekten til en eventuell ny ektefelle/samboer uansett bør inngå i 
inntektsgrunnlaget. Et slikt påslag bør beregnes som en andel av inntekten og, på linje med øvrige 
endringer i forskriften, fastsettes nasjonalt. En ny ektefelle/samboer vil også ha forsørgeransvar for 
eventuelle egne særkullsbarn. 
 
Stadig flere foreldre som ikke bor sammen, deler både omsorg og foreldrebetaling 50/50. Det bør 
vurderes om forsørgere i slike tilfeller bør behandles separat. Enkelte barn har også plass i to 
barnehager. 
 
5.3 Administrasjon for kommune og foreldre. 
Bamble kommune støtter at ordningen skal være søknadsbasert og gjelde for et barnehageår av 
gangen. Vedtak om redusert betaling bør gjelde fra måneden etter søknadstidspunktet og ikke ha 
tilbakevirkende kraft. En tilbakevirkende kraft vil medføre mye administrativt arbeid. 
Bamble kommune mener selvangivelse er en praktisk og enkel måte på dokumentasjon av inntekt. 
Ulempen er at den fort blir «gammel». Dette kan gi svært uønskede utslag begge veier. Enkelte opplever 
samlivsbrudd eller arbeidsløshet mens andre starter i jobb etter studier. 
 
 
6. Økonomiske og administrative konsekvenser. 
Selv om kommunene etter nåværende regler er forpliktet til å ha ordninger for redusert foreldrebetaling, 
mener Bamble kommune at de foreslåtte endringene vil medføre økte kostnader til administrativt arbeid. 
Dagens ordning i Bamble, og i mange andre kommuner, er langt enklere å administrere. Som 
departementet påpeker er inntektsgrensen ofte lav, og mange kommuner har, som Bamble, kun to 
satser (F-08/2006). Forslaget om at ingen skal betale mer enn 6% av inntekten, vil føre til at antall 
søkere i mange kommuner øker drastisk.  
(Eksempelvis vil de langt fleste aleneforsørgere ansatt i kommunal virksomhet bli omfattet av ordningen 
og bli definert inn i gruppen med lav inntekt. Eks. har en lærer med 16 års tjeneste p.t en minstelønn 
(uten evnt. lokale tillegg) på kr. 456.000) 
At alle familier med rett redusert betaling, får en unik betalingssats, medfører at satsen må legges 
manuelt inn i faktureringssystemet – ingen standardsatser for denne gruppen. Dette medfører også 
merarbeid for ikke – kommunale barnehager. 
Ordningen gjelder både kommunale og ikke – kommunale barnehager, men høringen presiserer ikke 
hvem som skal behandle søknader fra familier med barn i ikke – kommunale barnehager. Dersom 
kommunen også skal behandle disse søknadene, medfører dette mer administrativt arbeid. 
 
Oppsummert vil informasjon om ordningen til alle foreldre, søknadsbehandling, innhenting av 
dokumentasjon, enkeltvedtak, eventuell klagebehandling i kommunens klageutvalg og utbetaling av 
refusjon til ikke – kommunale barnehager gi merarbeid på alle nivåer. 
 
Det er foreslått at ordningen skal gjelde fra 1. mai. Endringen krever både informasjon til foresatte og 
andre forberedelser samt saksbehandling i løpet av kort tid. Iverksettelsen må utsettes til  
tidligst 1. august. 
 
Bamble kommune forutsetter at ordningen blir fullfinansiert fra staten både i forhold til reduserte inntekter 
og økte administrative kostnader. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjersti Vevstad 
Kommunalsjef 
3596 5030  
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Brevet er godkjent elektronisk.  
 
Kopi: Skole og barnehage v/ Odd Runar Aslaksen;Skole og barnehage v/ Kjersti Vevstad 
 
Antall vedlegg:    
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