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HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I 

BARNEHAGER 

 
Fagforbundet har fått på høring fra Kunnskapsdepartementet forslag om endringer i forskrift 

om foreldrebetaling i barnehager. I forslaget foreslås en nasjonal maksimalsats for 

foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Fagforbundet støtter forslaget, men mener KD 

med hell kunne gått enda lengre.  

 

Fagforbundet ønsker at alle barn skal ha tilgang på barnehageplass og mener i utgangspunktet 

at barnehage bør være gratis. Barnehagen som arena for sosialisering, kunnskapsutvikling og 

integrering er avgjørende for at Norge som samfunn skal utvikle seg i riktig retning.  

 

For at ikke inntekt skal være avgjørende for om barn går i barnehage, bør derfor barnehage 

være så billig som mulig for den enkelte familie. Lav foreldrebetaling er et 

kompetansefremmende og forebyggende tiltak, og vil gi store gevinster for barnet og deres 

foresatte, men også for samfunnet samlet sett. Derfor støtter vi intensjonen om å sikre at flere 

får tilgang til barnehageplass, men vi mener at forslaget kunne vært enda rausere. Hvis 

barnetillegget for uføre reduseres, hjelper de foreslåtte reduserte satsene for foreldrebetaling 

for barnehage lite. Fagforbundet er opptatt av at barn fra lavinntektsfamilier må sikres spesielt, 

også når det gjelder barnehageplass.  

 

Et annet viktig aspekt er at full barnehagedekning for alle barn snarest bør bli en realitet. Skal 

man bygge og videreutvikle kunnskapssamfunnet er det viktig å starte nederst i 

utdanningsløpet, og derfor sikre at alle barn har tilgang til et godt kvalitativt barnehagetilbud. 

Dette åpner opp for økt arbeidsdeltakelse for begge foreldrene. Lav foreldrebetaling og 

fullstendig barnehagetilbud vil også være et likestillingstiltak og gi økt velferd for samfunnet.  

I høringsnotatet blir det referert til at lavinntektsfamilier bruker 12 pst. av inntekt etter skatt på 

utgifter til barnehage, mens for øvrige husholdninger var tallet 5. pst. Forslaget innebærer at 

lavinntektsfamilier maksimalt skal belastes 6 pst. av kapital- og personalinntekten, og dermed 

maksimalt 2580 kr. pr. måned for første barn.  

 

Videre står det at søskenmoderasjon fortsatt skal gjelde, slik at utgiftene til barn nr.2 og 3 er 70 

pst. og 50 pst. av utgiftene til barn nr.1. Skal det sikres at flere barn fra lavinntektsfamilier 

faktisk går i barnehage , bør maksimal utgift til barnehage være lik eller lavere enn hva øvrige 

husholdninger bruker på utgifter til barnehage.  



  

I 2015 er det satt av 235 mill. kr til å dekke økte kostnader ved foreslått ordning, og det vises 

til at 384 mill. kr vil være helårseffekten fra 2016. Det kommer derimot ikke fram eller blir vist 

til hvilke analyser som er blitt brukt for å finne de nevnte utgiftsestimatene. Det er derfor 

usikkert om de beregnede utgiftene vil være tilstrekkelig.  

 

Det er også administrative - og brukerkostnader knyttet til søknadsprosessen for reduserte 

utgifter til barnehageplass. Som det nevnes i høringsnotatet er kommunene i dag pålagt å ha 

ordninger for reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lavest betalingsevne. Derfor 

argumenteres det for i høringsnotat at forslaget ikke innebærer nye plikter til kommunen.  

 

Likevel står det i høringsnotatet at det er langt fra alle kommuner som har en slik ordning. 

Forslaget vil derfor føre til økte administrative kostnader for kommunene samlet sett.  

Dagens økonomiske rammer for kommunesektoren er ikke tilstrekkelig for dagens oppgaver, 

og vil heller ikke være dekkende for nye mulige oppgaver. Handlingsrommet til kommunene 

er derfor begrenset. Dette vises blant annet i rapporten Kommunene og norsk økonomi (KS, 

2015).  

 

I høringsnotatet ønsker Kunnskapsdepartementet å få innspill på noen spesifikke spørsmål. Her 

gis det en punktvis liste på våre synspunkter:  

 
- Barnebidraget bør ikke legges til husholdningens inntekt ved beregning av foreldrebetaling. 

Dette er ikke en inntekt, og derfor skal det heller ikke medregnes som inntekt.  

 
- På grunn av usikkerhet om i hvor stor grad ny ektefelle/samboer bidrar til barnehageutgifter, 

bør ikke ny ektefelle/samboers inntekt legges til grunn i inntektsgrunnlaget.  
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