
Høring – forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 01.12.14, med forslag om endringer i forskrift av 
16.12.2005 nr 1478. 
 

Rådmannen i Bjerkreim kommune  kommer med følgende høringsuttalelse:  

Bjerkreim kommune oppfatter departementet dithen at barnehagetilbudet slik det er i dag ikke 

er tilgjengelig i den grad regjeringen ønsker. Sundvolden-platformen fastslår at det skal legges 

til rette for en bedre sosial profil på foreldrebetalingen slik at flere kan gjøre seg nytte av et 

barnehagetilbud. Og at dette forslag til endring vil følge opp Sundvold-platformen. 

 

Bjerkreim kommune har pr i dag et foreldrebetalingssystem som kun forholder seg til 

makspris i de ulike tilbudene. Det vil si at kommunen har lagt seg på en linje der prisen er lik 

for alle uansett betalingsevne. Tidligere praktiserte kommunen flere trinn i foreldrebetalingen 

sett utafra G systemet. Dette gikk kommunen bort fra når forskrift om makspris ble vedtatt. 

Bjerkreim kommune har siden 2004 tolket regelverket dit hen at den reduserte 

foreldrebetalingen via økte overføringer, som maksprisen førte til, ikke gav samme behovet 

for inntektsgradert foreldrebetaling. Bjerkreim kommune gikk derfor over til et system der 

sosialtjenesteloven og barnevernlovgivningen trer inn dersom det er tilfeller der 

foreldrebetalingen er til hinder for en barnehageplass. Bjerkreim kommune ligger over 

landsgjennomsnittet i dekningsgrad med  for 3-5 åringer og for 0-2 åringer. Vi ser at vi har 

relativt høy tilslutning til barnehager i forhold til landsgjennomsnittet. 

 

Målgruppen 

Bjerkreim kommune mener det mest fornuftige ,og mest praktisk vil være å sammenfatte 

inntektene og utgiftene, for å se på den samlede betalingsevnen. Betalingsevnen bør derfor ses 

i sammenheng med årslønn og dokumenterte utgifter . Når det gjelder departementets forslag 

om siste tilgjengelig selvangivelse vil den etter kommunen sin vurdering være for mange 

foreldre et for gammelt grunnlag for vurdering. Det vil være en mer nøyaktig vurdering å ta 

stilling til en godkjent lønnslipp eksempelvis. 

 

I de tilfeller der foreldrene ikke bor sammen mener Bjerkreim kommune at kommunen bør 

gjøre en vurdering om inntektene skal sammenfattes alt etter om foreldrene har delt 

foreldrebetaling. Dette vil i så fall komme fram i søknaden av redusert foreldrebetaling. 

Dersom foreldrene ikke har delt betaling vil det være mest hensiktsmessig at husstandens 

samlede inntekt blir lagt til grunn for utregning av kostnad. 

 

Administrasjon. 

Bjerkreim kommune forstår av høringen at en eventuell reduksjon i foreldrebetaling ikke vil 

foregå automatisk, men må søkes om ved fremlegging av dokumentasjon.  Kommunen forstår 

det derfor slik at kommunene må legge frem en oversikt over de satsene kommunen legger 

seg på i forhold til at foreldrebetalingen ikke skal overstige 6% av samlet inntekt. Kommunen 

registrerer og at dette er noe som skal tre i kraft pr 01.05.15, og at overføringene til 

kommunen har kommet i form av overføringer i rammen. 

 

 

Bjerkreim kommune 

Rådgiver barnehage 


