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Høring-endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Barneombudet viser til Kunnskapsdepartementets brev av 1. desember 2014, Høring - forslag 

til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager, og takker for mulighet til å komme 

med innspill 

 

Barneombudet er positiv til forslaget om et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i 

barnehager for lavinntektsfamilier. Forslaget vil sikre familier med lav inntekt en lav betaling 

for en barnehageplass, videre at ingen skal måtte bruke mer enn 6 pst. av inntekten sin på en 

heltidsplass i barnehage. 

 

Barneombudet har av kapasitetshensyn ikke hatt mulighet til å vurdere spørsmålene som 

dreier seg om inntektsgrunnlag - det vil si hvilke og hvem sine inntekter som inntas i 

kommunens beregningsgrunnlag.    

 

 

Barneombudets mandat  

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge  

med på at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de 

forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget  

tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og  

utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets  

mandat er avgrenset til barn under 18 år. 

 

Generelt om forslaget 

Barneombudet er bekymret over økningen i andelen barnefamilier med lavinntekt. Vi 

registrerer at i takt med at den generelle levestandarden i landet øker, er det stadig flere barn 

som mangler materielle goder og som ikke kan delta på sosiale arenaer på lik linje med 

majoriteten av barn. Mange av disse barna er eller står blant annet i fare for å bli sosialt 

ekskludert.  

 

Enkelte grupper av barn har større risiko for å oppleve fattigdom enn andre, slik som barn i 

familier der ingen av foreldrene er i arbeid og barn av enslige forsørgere. I tillegg har barn 

med ikke-vestlig bakgrunn også en øket risiko for å vokse opp under fattigdom.   
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Slik Barneombudet vurderer det, burde alle barn i fattige familier (jfr definisjon fra SSB) 

tilbys gratis barnehage fra den dagen de har rett til en barnehageplass. Imidlertid er forslaget 

om en nasjonal regulering av kommunens ordninger for reduksjon i foreldrebetaling, hvor 

kommunene pålegges å ha en inntektsgradert foreldrebetaling, etter vårt skjønn et skritt i 

riktig retning.  

 

Foreslåtte ordning vil kunne bidra til at barnehagen gjøres tilgjengelig for flere barn, noe som 

kan medvirke til å forebygge sosial ekskludering og utenforskap for en gruppe sårbare barn. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 

Hilde Rakvaag  

seniorrådgiver 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

   

 

 

            

 


