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Nannestad kommune ønsker å gi tilbakemelding på enkelte punkter i høringsnotatet. 
Tilbakemelding følger høringsnotatet i rekkefølge.

Nannestad kommune stiller seg positiv til at det finnes ordninger som gjør at ingen barn
utelukkes fra å benytte barnehageplass på grunn av dårlig økonomi i familien. En stiller seg 
imidlertid spørrende til om dette må ivaretas gjennom betalingssystemet for barnehageplass, 
eller om det i sin helhet kan ivaretas gjennom tilskudd og hjelpeordninger i NAV- systemet. 

Nannestad kommune vil samtidig påpeke at det vil være hensiktsmessig å innføre en eventuell 
ny ordning fra oppstart av nytt barnehageår, dvs 1.08., da det som kjent er stor utskifting av 
barnegruppene fra dette tidspunkt. 

Målgruppe for reduksjon i foreldrebetalingen
 Det foreslås at alle med en samlet kapital- og personinntekt opp til 473 000 kroner skal 

ha rett på reduksjon i foreldrebetaling. En vil anta at dette for vår kommune vil 
innebære at langt flere vil kunne søke om reduksjon enn i dagens ordning, ettersom 
dette innebærer en økning av grensen for det som betegnes som lav inntekt økes med 
hele 273 000 kr i forhold til dagens ordning. Forslaget innebærer også mange 
graderinger i foreldrebetalingen. Dette vil måtte innebære økt arbeidsmengde for 
kommunen, og for de private eierne som skal se til at retningslinjene følges.

Valg av beregningsgrunnlag
Kommentarer til nødvendig dokumentasjon:

 Det foreslås at siste års selvangivelse skal brukes som dokumentasjon. Selvangivelse 
for 2014 vil for eksempel først være klar i mai 2015. Den sier ingenting om siste 
måneders inntekt. Livssituasjon til småbarnsfamilier endrer seg erfaringsmessig 
ganske raskt, og det vil være nødvendig med tilleggsdokumentasjon av nyere karakter 
for å sikre en rettferdig behandling av søknadene. I vår kommune har vi også en del 
arbeidsinnvandrere som kommer midt i året og ønsker barnehageplass. Det må 
avklares hvilken dokumentasjon som skal gjelde i slike tilfeller.

 Forslaget innebærer at vedtak om redusert betaling skal gjelde for ett barnehageår av
gangen. Det må kunne kreves at foresatte forplikter seg til å melde fra om endringer av 
inntekt/ familiesituasjon i løpet av den perioden det er innvilget reduksjon/ fritak i 
foreldrebetalingen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser



 Forslaget innebærer en utvidet rett til å søke redusert foreldrebetaling i forhold til 
dagens ordning i vår kommune, og vil derfor måtte innebærer økt 
saksbehandlingsmengde.

 Forslaget innebærer mange graderte satser for foreldrebetaling. Vår kommune har pr i 
dag bare to ulike satser. Ny ordning vil måtte medføre økt saksbehandlingsmengde.

 Kommunen yter refusjon for tapt inntekt som følge av retningslinjer i Forskrift om 
foreldrebetaling på bakgrunn av mottatt søknad fra de private barnehagene. Da ny 
ordning naturlig vil føre til flere søknader om redusert betaling, vil det naturlig føre til
økt arbeidsmengde både i kommunen og i de private barnehagene. 

 Ny ordning vil føre til større tap av inntekt i form av foreldrebetaling for kommunen, 
og samtidig økt utgift for kommunen i form av refusjon til de private barnehagene for 
tapt inntekt. 

Det forutsettes at økte utgifter fullfinansieres gjennom økte inntekter til kommunen. 


