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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

 
Om kommunen 

Kautokeino kommune er en geografisk stor kommune med lite innbyggere. En stor andel av vår 

befolkning er tilknyttet primærnæring (reindrift), og har sin inntekt derfra. Dette vil si at vår kommune har 

mange barnefamilier med lav inntekt og flere barn.  

Kautokeino kommune er i tillegg en kommune der vi har store økonomiske utfordringer. Vi har store 

utgifter til gjennomføring av pålagte tjenester for beboerne i kommunen, og vi er i tillegg kommet i en 

situasjon der vi er blitt ROBEK-kommune, og relativt lave inntekter blant annet fra inntektsskatt. 

 

Hva en slik ordning vil medføre for vår kommune 

Dersom en ordning gjennomføres slik den er foreslått, der foreldrebetaling i barnehage i stor grad skal 

differensieres, vil dette medføre et stort administrativt merarbeid. Vi ser for oss at vi vil motta store 

mengder søknader som vil måtte vurderes og evt. klagebehandles.  

Vi registrerer at det er foreslått at siste års selvangivelse skal legges til grunn og at det skal være en årlig 

søknad (gjelde for hele barnehageåret). Likevel vil dette pålegge oss en ytterligere arbeidsmengde. 

Det fremgår videre at det er bakt inn en kompensasjon i dagens rammetilskudd.  Slik vi ser det er det gitt 

et flatt tillegg i rammetilskuddet, dvs inntektsnivået i den enkelte kommune er ikke lagt til grunn. Etter 

vårt syn vil dette kunne slå veldig uheldig ut hos oss, da vi både har mange barnefamilier og lave 

inntekter. Vi regner derfor med å få mange søknader inn som skal administrativt behandles, og vi regner 

med at våre inntekter i form av foreldrebetaling i barnehager vil bli betydelig lavere enn de har vært. I og 

med at utgifter til drift av barnehager øker i takt med økonomien ellers, så ser vi for oss en stor merutgift 

hos oss. 
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Vi ber derfor om at dette vurderes på nytt. Videre ber vi om at dersom regler som dette skal innføres, så 

skal kommunens utgifter til saksbehandling og redusert foreldrebetaling refunderes direkte krone for 

krone, og ikke som et flatt tilskudd. 

 

Husholdningen eller forsørgerens inntekt – valg av beregningsgrunnlag 

Dersom en slik ordning først må innføres, så ser vi helst at søknaden og behandlingsprosessen gjøres så 

enkel som mulig, både for kommunen og for søker.  Vi støtter derfor forslaget om at økonomien til 

husholdningen der barnet bor skal dokumenteres med siste års selvangivelse. Dvs. også forelder med evt. 

ny ektefelle/samboer.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Klemet Erland Hætta 

Ordfører 
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