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Høringssvar - endringer i forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager 

 

Kunnskapsdepartementet sendte den 01.12.14 ut forslag om endringer i forskrift av 

16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager på høring.  

 

I høringsnotatet legger Regjeringen vekt på at barnehagene skal være tilgjengelige 

for alle barn uavhengig av foreldrenes økonomi. Hensikten med forslaget er at det 

innføres en bedre sosial profil på foreldrebetalingen for barnehage, og at det legges 

til rette for at flere får mulighet til å benytte tilbud om barnehageplass gjennom 

differensiert foreldrebetaling. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet ser det som positivt at regjeringen ønsker 

å lage en ordning som gjør at barnehagene skal være tilgjengelig for alle barn 

uavhengig av foreldrenes økonomi. Å gå i barnehage gir en god mulighet for å lære 

språk for minoritetsbarn og et billig barnehagetilbud for lavinntektsgrupper vil 

bidra til at flere småbarnsmødre får mulighet til å delta i yrkeslivet.  

 

 

De forskriftsendringer som foreslås i høringsnotatet vil få på plass et nasjonalt 

minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. 
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Side 2 av 2 

 

Det er positivt. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av familiens 

samlede kapital- og personinntekt for det første barnet, begrenset oppad til 

maksimalprisen for foreldrebetaling. 

 

Departementet spør spesielt i høringsbrevet etter synspunkter på hvordan 

inntektsgrunnlaget for familiene skal beregnes når foreldrene er skilt. I de tilfeller 

der foreldrene ikke bor sammen, må det gjøres en vurdering av om begge 

foreldrenes inntekter skal inkluderes i behovsprøvingen. Det oppstår også et 

spørsmål om inntekter til en eventuell ny samboer/ektefelle skal tas med. Det vil 

være to ulike alternativer som kan legges til grunn i kommunens inntektsberegning; 

enten at det er husholdningens inntekt som legges til grunn, eller at det er 

forsørgernes inntekt som legges til grunn. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lest høringsnotatet med det for øye å 

finne ut om den ene eller andre modellen for inntektsberegning vil ha spesifikke 

konsekvenser for likestillingen mellom mødre og fedre. Så langt vi kan se er det 

ikke gjort noen økonomiske beregninger eller konsekvensanalyser i høringsnotatet 

som belyser de likestillingsmessige konsekvenser av de to modellene. Dette kunne 

vært relevant å gjøre fordi vi vet at det er langt flere mødre enn fedre som har 

barnet boende hos seg fast og vi vet at menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner. 

Hva slike forhold betyr for inntektsberegningsmodellene har ikke departementet 

gitt noe økonomisk overslag over eller vurdert i sitt høringsnotat. Høringsnotatet 

følger dermed ikke opp utredningsinstruksen. Den skal blant annet sikre at det skal 

utredes om forslaget kan medføre konsekvenser for likestilling mellom kjønnene. 

LDO ser at en slik analyse kan bli komplisert og omfattende, men savner en 

eksplisitt begrunnelse for hvorfor en slik analyse ikke er gjort. Uten en slik analyse 

eller en eksplisitt begrunnelse for hvorfor den er utelatt kan vi ikke kommentere 

eventuelle likestillingsmessige slagsider eller utfordringer med de foreslåtte 

modellene.   
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