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Høringsuttalelse fra Kristiansand kommune 
 
Høringsforslag om endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehager ble behandlet av 
Oppvekststyret 14.01.2015 og Formannskapet 11.02.2015. Oppvekststyret og 
Formannskapet sluttet seg til administrasjonens forslag til høringsuttalelse.  
 
Vurdering av forslag om inntektsgrunnlag basert på husholdningens inntekt:  
Inntektsgrunnlag basert på husholdningens inntekt er i samsvar med gjeldende ordning i 
Kristiansand. Når to voksne deler bolig får hver av dem reduserte boutgifter sammenlignet 
med forsørgere som bor alene med barn. Fordelen med å kunne dele fellesutgifter bør tas 
hensyn til. En ordning der ny samboers inntekt inkluderes i sin helhet vil være enklest å 
administrere og enklest å forstå for foreldre.  
 
Barnebidrag er ikke skattepliktig inntekt for den som mottar det. Barnebidrag fremkommer 
ikke av selvangivelsen. Å ta barnebidrag med i beregningsgrunnlaget vil gjøre 
saksbehandlingen vanskeligere.  
 
Vurdering av forslag om inntektsgrunnlag basert på forsørgernes inntekt:  
Dersom forsørgernes inntekt skal legges til grunn vil det kunne gjøre søknadsprosessen 
vanskelig for foreldre som har et vanskelig forhold til den andre forelderen. I tillegg kan det 
medføre at den forelderen som faktisk forsørger barnet får tillagt inntekt på feil grunnlag. 
Forslaget kan medføre at enslige forsørgere med svak økonomi faller utenfor ordningen. 
Forslaget er i konflikt med departementets prinsipp om at ordningen skal være enkel å 
forholde seg til for foreldrene.  
 
Anbefaling av valg av inntektsgrunnlag: 
Kristiansand kommune anbefaler at husholdningens inntekt legges til grunn og at 
barnebidrag i sin helhet holdes utenfor beregningsgrunnlaget.  
 
Problemstilling som ikke er drøftet i høringsforslaget:  
Private barnehager har anledning til å tilby barnehageplass til barn som ikke er bosatt i 
kommunen. Forskriften bør regulere hvordan ordningen skal administreres i tilfeller der barn 
fra nabokommuner har rett til redusert foreldrebetaling. Ut fra prinsippet at ordningen skal 
være enkel og tilgjengelig for foreldre bør foreldre kunne søke til kommunen der de har 
barnehageplass, og kommunen bør ha rett til refusjon fra barnets bokommune.  
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Økonomi: 
Forslaget om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager inneholder to ulike forslag 
angående hvordan foreldres inntekt skal beregnes og åpner for at barnebidrag ikke skal telle 
med dersom det er husholdningens inntekt som skal legges til grunn. Kristiansand kommune 
oppfordrer Kunnskapsdepartementet til å etterberegne hva endringen i forslaget medfører av 
ekstra utgifter for kommunene etter at forskriften er endelig vedtatt og omfanget av den nye 
ordningen blir kjent. I denne beregningen må staten også ta hensyn til at endringen i 
forskriften vil øke etterspørselen etter barnehageplasser.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Arild Rekve  
oppvekstdirektør Mariann Stephansen 
 rådgiver 
 
 
 
    
 
 
  

         
 


