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Tidspunkt for ikrafttredelse av endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
  
Oppegård kommune har ikke avgitt høringsuttalelse til forslag om endring av forskrift om 
foreldrebetaling, men administrasjonen ønsker å komme med et innspill til tidspunktet for 
gjennomføring. I Prop. 1S(2014-2015) tok regjeringen sikte på å innføre nasjonalt 
minstekrav til redusert foreldrebetaling fra 1. august 2015. I budsjettforliket ble 
tidspunktet endret til 1. mai.  Fra vår side er det ønskelig at ikrafttredelsestidspunktet 
skyves frem igjen til 1. august. Det er flere grunner til det, bl.a.: 
 

 Det er Ikke nok tid til politisk behandling lokalt 
I Oppegård kommune er det kommunestyret som fastsetter betalingssatser, som 
prisen for deltidstilbud, og lokale bestemmelser knyttet til foreldrebetalingen. 
Gjeldende satser for f.eks. deltidstilbud og betalingsregler må endres som følge av 
endret forskrift. Vi må imidlertid avvente vedtatt forskrift før sak legges frem til 
politisk behandling. Ut fra dette og fastsatt møtekalender vil kommunestyret 
tidligst kunne behandle konsekvenser av endret forskrift om foreldrebetaling 11. 
mai 2015.   

 

 Faktureringssystemet er ikke tilpasset prosentvis beregning og må endres 
Oppegård kommune har inntektsgradert betaling også i dag. Gjeldende ordning har 
ulike betalingssatser for ulike inntektsgrupper. Datasystemet vi bruker er basert på 
vår nåværende betalingsordning og håndterer ikke en prosentvis beregning. Vi har 
vært i kontakt med leverandøren. De vil tilpasse systemet hvis forskriften endres, 
men avventer vedtatt forskrift. Vi har per i dag ikke fått tilbakemelding fra dem på 
hvor raskt de kan tilpasse systemet etter at forskriften foreligger.  Vi tar for gitt at 
leverandøren er i stand til å utarbeide ny versjon, oppgradere, samt gjennomføre 
eventuell nødvendig opplæring før 1. august, men er svært usikre på om det er nok 
tid til dette hvis forskriften endres fra 1. mai. Hvis betalingssystemet ikke er 
oppgradert før vi fakturerer etter ny forskrift må alle beregninger av satser for dem 
som faller inn under den nasjonale ordningen gjøres manuelt.  
 

 Det er kort tid til gode prosesser i forhold til foreldre 
Vi kan ikke forskuttere prosesser i forhold til foreldre bl.a. fordi høringsnotatet har 



alternative forslag til hvem sine inntekter som skal tas med i beregningsgrunnlaget. 
Høringsnotatet er heller ikke tydelig på hva som menes med «siste tilgjengelige 
selvangivelse». Vi må derfor avvente vedtatt forskrift for å være sikre på hvem som 
skal levere dokumentasjon og hvilken dokumentasjon. Mai måned fakturerer vi 
normalt ca. 24. april. Selv om vi ikke vet hvor raskt vedtatt forskrift kommer, må vi 
med 23.2. som høringsfrist, ha grunn til å tro at det vil bli kort tid til å nå ut med 
informasjon til foreldre, for foreldre til å søke, og for administrasjonen til å 
behandle mottatte søknader og klargjøre for fakturering før siste del av april.  
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