
Høringsuttalelse fra Østre Toten kommune til forslag om endring i Forskrift om 

foreldrebetaling. 

Høringsfrist 23.02.2015. 

Inntektsgradert foreldrebetaling 

I notatet pkt 5 står det at Departementet foreslår en nasjonal regulering av kommunens ordning 

for reduksjon i foreldrebetaling, der kommunen forpliktes til å ha inntektsgradert foreldrebetaling 

Samtidig står det at ordningen skal være søknadsbasert med siste års selvangivelse som 

dokumentasjon. 

I og med at det bare er de som søker om redusert betaling som skal få det, dersom de kvalifiserer 

for det, forstår vi det slik at alle andre skal betale makspris eller deltidsbetaling i henhold til de 

satser som kommunen har vedtatt. Slik sett finner vi forpliktes til å ha inntektsgradert 

foreldrebetaling  misvisende ettersom det bare skal gjelde dem som søker om redusert betaling. 

 

Saksbehandlingen. 

Slik vi leser forslaget, vil både søkeprosessen og saksbehandlingen forenkles, noe som også er 

en del av intensjonen med den nye ordningen. 

 

Samtidig som vi ser at saksbehandlingen forenkles ved at dokumentasjonen skal være 

selvangivelsen, altså inntekt og ikke utgifter, ser vi svakheter ved en slik ordning. 

Det er ikke drøftet i forslaget hvordan enkeltpersoner som er så nyankommet til landet at de 

ikke har selvangivelse å legge fram, skal kunne søke om reduksjon. Dette er ofte personer 

med lav og usikker inntekt som bør nyte godt av en slik ordning. 

Det tas heller ikke høyde for store variasjoner i inntekt fra ett år til neste, for eksempel 

nettopp begynt i jobb eller nettopp blitt arbeidsledig, slik at ordningen på den måten kan bli 

lite treffsikker.  

På selvangivelsen vil det ikke framgå om enslige foresatte har støtte til barnetilsyn fra NAV. 

Dette utgjør inntil 66% av foreldrebetalingen. Det er ikke klart om det er moderasjon etter 

barnehageloven eller støtte til barnetilsyn som skal beregnes først eller sist. 

 

Alt 5.2.1. 

Inntektsgrunnlaget basert på husholdningens inntekt. 

Forslaget drøfter fordeler og ulemper ved å innberegne barnebidrag i husholdningen inntekt. 

Etter vår mening blir det riktig å gjøre det, ettersom det reelt påvirker økonomien i den 

husholdningen hvor barnet bor, og en unngår at husholdninger med samlet for høy inntekt 

kommer inn under ordningen. 

 

Vår oppfatning er at å beregne inntekstgrunnlaget på husholdningens samlede inntekt vil være 

den som på beste måte gjenspeiler situasjonen i barnets hjem. Når barnets foreldre ikke bor 

sammen vil dette være den enkleste ordningen både for søkeprosessen, dokumentasjonen og 

saksbehandlingen. 

 

Alt 5.2.2. 

Inntektsgrunnlaget basert på forsørgernes inntekt, uavhengig av om de bor sammen 

eller ikke.  

Vi mener først og fremst at dette vil være en vanskeligere ordning å gjennomføre både for 

søker og kommune. Dernest at hvis ordningen velges, vil det være riktig å regne ny 

samboers/ektefelles inntekt inn i grunnlaget i sin helhet. 

 

Østre Toten kommune, 2.februar 2015. 



 


