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Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 01.12.14 vedrørende 

ovennevnte.  

 

Helheten i denne saken innebærer to elementer i feil retning. For det første dyrere barnehager 

for de aller fleste familier. For det andre, en dreining i retning av mer behovsprøving, noe som 

svekker arbeidslinjen som regjeringen ellers stadig framhever som viktig.  

 

Gjennom høringsnotatet konkretiseres stortingsflertallets vedtak om at "foreldrebetalingen 

maksimalt skal utgjøre 6% av familiens samlede person- og kapitalinntekt". Med en 

maksimalpris på 2580 pr måned, betyr dette at den nye ordningen vil gjelde for familier med 

en samlet kapital- og personinntekt under 473 000. Forslaget er begrunnet i et mål om en mer 

differensiert foreldrebetaling. Forslaget må dermed sees i sammenheng med at 

barnehageprisen for alle familier som samlet tjener over 473 000, i to omganger har blitt økt 

av det rådende stortingsflertall.   

 

I høringsnotatet argumenteres det for at stortingsflertallets vedtatte modell, der 

foreldrebetalingen er knyttet prosentvis til inntekten, omgår problemet med høye 

marginalskattesatser for familier som øker sin arbeidsinntekt. Det vises til at dette ville vært et 

problem i en modell med ulike betalingssatser. Men følgende problem gjenstår fremdeles: Om 

en familie som er i ordningen øker sin inntekt, opp til grensen på 473 000, så øker også 

barnehageprisen tilsvarende 6 prosent av inntektsøkningen. Det betyr at familier, som i 

utgangspunktet har svært lave inntekter, får en ekstraskatt på 6 prosent, utelukkende knyttet til 

foreldrebetalingen i barnehagen. Dette tilsløres i høringsnotatet.  

 

LO mener at full barnehagedekning med høy kvalitet og lav makspris for alle er et viktig 

virkemiddel for å fremme kvinners yrkesdeltakelse. LO er bekymret for at denne nye 

"skjermingsordningen" vil brukes som begrunnelse til ytterlige økninger i maksprisen. 

Samtidig mener også LO at det er viktig å ha ordninger som sikrer familier med dårlig 

betalingsevne en lavere pris eller gratis barnehageplass. Dette er det da også hjemmel for i 

dagens regelverk. I gjeldende forskrift om foreldrebetaling i barnehageloven, heter det: «Alle 

kommuner skal ha ordninger som kan tilby barnefamilier med lavest betalingsevne en 
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reduksjon i, eller fritak for foreldrebetalingen.» Det er opp til den enkelte kommune å finne 

lokale løsninger. Med dette forslaget innskrenkes rommet for lokale tilpasninger.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Trude Tinnlund 

 

                                                                                                             Stein Reegård 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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