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Høringsuttalelse fra Lørenskog kommune - Endringer i forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager  

 
Det er fordeler og ulemper med både forslaget om å legge husholdningens inntekt til grunn 

og forslaget om å legge forsørgernes inntekt til grunn for redusert oppholdsbetaling i 

barnehagen. Etter en vurdering har Lørenskog kommune kommet fram til at det er 

husholdningens inntekt som bør legges til grunn og at barnebidraget bør legges til 

husholdningens inntekt. Vi mener videre at den nye ektefellens/samboerens inntekt skal 

legges til grunn i sin helhet. 

 I Lørenskog kommune mener vi dette er det forslaget som på best måte ivaretar familier 

med lav inntekt. Mange familier får lav inntekt etter et samlivsbrudd. I familier med 

samlivsbrudd er det ofte mor som har hovedansvar for barna. Kvinner tjener generelt mindre 

enn menn, og vi tenker at det i denne gruppen vil være familier som har rett til redusert 

foreldrebetaling. Problemet for denne gruppen kan være å få barnefaren til å sende inn sin 

selvangivelse. Dersom den andre forsørgeren ikke sender inn selvangivelsen, vil familien 

ikke få redusert betaling. På bakgrunn av dette, mener vi det er bedre å legge 

husholdningens inntekt til grunn. 

Ulempen med å legge husholdningens inntekt til grunn for foreldrebetalingen, er at det er 

vanskelig å vite hvem som er samboere. Dersom noen ikke oppgir korrekte opplysninger, vil 

det være både vanskelig og ressurskrevende å følge opp dette. Vi mener likevel at fordelene 

ved at den svake part får redusert foreldrebetaling må veie tyngre enn risikoen for at noen vil 

utnytte systemet.  

Når det gjelder barnebidraget, mener Lørenskog kommune at dette bør legges til 

husholdningens inntekt. Det er rimelig at begge forsørgernes bidrag til barnet legges til grunn 

for beregning av foreldrebetaling i barnehagen.  
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Uansett hvilket inntektsgrunnlag som legges til grunn vil en individuell utregning av 

foreldrebetaling for alle med lavere inntekt enn kr. 473 000,- bety økt byråkrati i forhold til 

dagens system i Lørenskog kommune. I dag får husholdninger med lavere inntekt enn 2G 

lavere sats. Dette gjelder svært få familier. Med Regjeringens forslag vil disse familiene få en 

høyere sats enn i dag i Lørenskog kommune.  
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