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Høringsuttalelse om foreldrebetaling i barnehagen  
 
 
Det vises til høringsbrev datert 01.12.2014 om forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager.  
 
KS er positiv til at regjeringen legger opp til en gjennomgang og revisjon av barnehageregelverket. 
KS støtter ikke departementets vurdering om at ordningen ikke vil medføre økte kostnader til 
administrativt arbeid for kommunene. Departementet viser til at kommunene allerede i dag har et krav 
om å ha ordninger for reduksjon i foreldrebetaling for familier med lavest betalingsevne. Disse 
ordningene kan imidlertid avvike fra den ordningen regjeringen nå ønsker å innføre.  
 
KS mener at forslaget vil føre til økte administrasjonskostnader for kommunene. Ordningen vil omfatte 
vesentlig flere familier fordi inntektsgrensen settes høyere enn de ordningene mange kommuner har pr. i 
dag. Antall søknader som skal behandles må derfor antas å øke vesentlig. Enkeltvedtak skal fattes med 
klagerett i hver enkelt sak. Med en vesentlig økning i antall familier som vil ha rett til redusert pris, må det 
antas at antall klagesaker vil øke. Det vil også bli økt kontrollvirksomhet for kommunen knyttet til om 
dokumentasjonen om familiens inntekt er korrekt i et vesentlig høyere antall saker der foreldrene ikke 
bor sammen. 
 
KS ber også departementet være oppmerksom på at private barnehager kan tilby barnehageplass til barn 
som er bosatt i andre kommuner enn den kommunen der den private barnehagen er lokalisert. 
Forskriften bør derfor regulere hvilken kommune foreldre i slike tilfeller skal søke om moderasjon til, og 
eventuelle refusjonsordninger mellom kommunene. 
 
 
 
 
 
 

 


