
ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER  

HØRINGSUTTALELSE FRA GJØVIK KOMMUNE - UTVALG FOR OPPVEKST 

 

Gjøvik kommune har i Utvalg for oppvekst 17.februar 2015 behandlet høringsnotat til 

‘Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager’. Utvalget ønsker å gi følgende 

uttalelse 

1. Valg av beregningsgrunnlag, husholdningen eller forsørgers inntekt 

1.1 Gjøvik kommune gir sin tilslutning til at husholdningen inntekt skal ligge til       

grunn for vedtak om redusert foreldrebetaling 

1.2 Gjøvik kommune mener at barnebidraget bør inngå som en del av 

inntekstgrunnlaget i husholdningen 

Spørsmålet om valg av beregningsgrunnlag er ikke avgjørende for kommunen, de aller 

fleste barn mellom 3 og 6 år går allerede i barnehage og dekningsprosenten for barn 

under 3 år er også relativt høy.  

Hvorvidt enda billigere barnehageplass vil bidra til at flere foreldre vil være i jobb er 

ikke mulig å svare på. En plass i SFO er f.eks. mye dyrere enn barnehage.   

At husholdningens inntekt danner beregningsgrunnlaget er slik vi ser det det mest 

riktige og rettferdige valget. Barnebidraget er en del av husholdningens samlede 

inntekt og bør medregnes. 

ØVRIG MERKNADER 

Pkt. 5.3 Administrasjon for kommune og foreldre 

Kommunen stiller spørsmålstegn ved at det er kommunen som skal saksbehandle, fatte 

enkeltvedtak og eventuelt behandle klager i private virksomheter.   

Informasjon om ordningen til alle foreldre, søknadsbehandling, innhenting av 

dokumentasjon, enkeltvedtak og eventuell klagebehandling i kommunens oppnevnte 

klageutvalg krever et utstrakt samarbeid med private eiere og vil gi merarbeid på alle 

nivåer, både for eiere, styrere og kommuneadministrasjonen.  

Hvis der er slik at det er kommunen som skal kompensere de private barnehagenes 

inntektstap i form av redusert foreldrebetaling krever også dette saksbehandling som gir 

merarbeid for alle parter.  

Pkt. 6 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet viser til at «kommunen allerede i dag har et krav om å ha ordninger for 

reduksjon i foreldrebetalingen for familier med lavest betalingsevne og at den nye 

ordningen derfor ikke vil medføre kostnader til administrativt arbeid for kommunene». 

Omfanget av- og arbeidet med dette i dag er på et langt lavere nivå enn den nye 

ordningen vil medføre. Det vil derfor uten tvil medføre økt arbeidsmengde, nye systemer 

og mer byråkratisering for den enkelte kommunen.  



Det presiseres at ordningen «skal være så enkel som mulig å administrere for kommunen, 

og at ordningen samtidig skal være enkelt og tilgjengelig for foreldrene».  En ordning som 

omfatter rettigheter, økonomi og individuell beregning forutsetter nøyaktig 

saksbehandling, og som enkeltvedtak er det forvaltningsloven som følges. Det medfører 

ekstra arbeid. 

I Riksrevisjonens undersøkelse om barnefattigdom (2013-2014) viser funn av at det på 

nasjonalt nivå er 8 % av barn i Norge som vokser opp i lavinntektsfamilier.  Gjøvik 

kommune har i sitt Nøkkeltallshefte sammenlignet Kostra-tall og sett på ulike sider av 

sammensetningen i kommunen.  

 

Sammenligningen viser: 

 Andelen barn som bor i husholdninger med lav inntekt er høyere enn landet som 

helhet (10 %) 

 Andelen barn med enslig forsørger er også høyere enn landet som helhet» (18 % 

mot 16 % på landsbasis). 

 Det samme gjelder for arbeidsledigheten (2,4 % mot 2,2 %) 

 Andelen uføre er også større enn landet forøvrig (3,2 % mot 2,5 %) 

 

Det er grunn til å tro at av de ca.1500 barn med barnehageplass i vår kommune, vil 

mellom 150 til 170 av disse antas å søke om redusert foreldrebetaling årlig. Kommunen 

skal saksbehandle både for kommunale og private barnehager. Det er gjort et enkelt 

forsøk i en LEAN-prosess på å beregne tidsbruk, og vi anslår total arbeidsmengde til å 

være vel 1 time pr. søknad.  

 

Det skal beregnes individuell sats for hver søker, og det er vanskelig å forutsi kommunens 

kostnad med dette. Spesielt for kommuner som hare flere barn i lavinntektsfamilier enn 

gjennomsnittet.  Det gjør inntektsgrunnlaget både for kommunale og private virksomheter 

uforutsigbart fra år til år. 

 

Gjøvik kommune finner det svært betenkelig at Kunnskapsdepartementet ikke ser at disse 

endringene vil medføre økte kostnader til administrativt arbeid i kommunen.  

Ut fra tidligere erfaringer med statlige reformer, er kommunen også svært bekymret over 

hvordan endringen skal kompenseres overfor kommunene. 

 

 

Med hilsen 

 

Christian Hedløv Engh 

Utvalgsleder 

 



 

 

 


