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HØRINGSUTTALELSE –  
FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGER, 
INNFØRING AV INNTEKTSGRADERT FORELDREBETALING  

 
Høringsbrev datert 01.12.2014 og høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet ble behandlet i 
Utvalg for oppvekst og kultur i Ski kommune 11.02.15, som vedtok følgende høringsuttalelse: 
 
 
Ski kommune støtter alternativet der barnehagebetalingen tar utgangspunkt i inntektene til barnets 
begge juridiske foreldre. 
 
Det er foreldrene som har ansvaret for barnets oppfostring og de økonomiske forhold rundt barnet. 
Dagens regler for fastsetting av barnebidrag bygger på prinsippet om forholdsmessig fordeling av 
barnets levekostnader, inkludert barnepass, mellom foreldrene etter deres forholdsmessige inntekt 
med videre. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet kan hver av foreldrene kreve bidraget 
fastsatt av NAV etter innsendt dokumentasjon. 
 
Det å ta utgangspunkt i foreldrenes samlede inntekt vil medføre en klart større likebehandling av 
barn uavhengig av om de bor hos forelderen med høy eller lav inntekt, om de bor hos en forelder 
med samboer/ektefelle eller om den barnet bor hos er enslig.  
 
Dersom en skulle legge til grunn den inntekten til husstanden barnet er registrert i, blir det også et 
spørsmål om en skal legge til grunn faktiske boforhold eller om det er de folkeregistrerte 
opplysninger som skal legges til grunn. Det vil være uheldig dersom kommunen skal være 
håndhevere av lov om folkeregister. På samme måte vil en komme i situasjoner der en må 
avdekke om et par faktisk er samboende eller om den ene kun leier et rom/sekundærbolig i 
boligen til barnets forelder. (En eventuell leieinntekt vil være skattefri og ikke fremkomme på 
likningen eller være grunnlag for barnehage satsen.) Hva skal eventuelt konsekvensen av at 
realiteten ikke samsvarer med registrerte/oppgitte boforhold medføre av konsekvenser og hvordan 
skal dette håndheves? 
 
Tilpasninger og forventede omgåelser av den faktiske bostedsregistreringen av barnet eller en 
forelders mulige samboer, er ikke heldig hverken for barnets stabilitet eller respekten for 
samfunnets gitte rettsregler og grenser. En vil raskt kunne komme i situasjoner der barn instrueres 
til å gi feilaktig informasjon til omverden om deres faktiske bosituasjon for å oppnå relativt store 
økonomiske fordeler for en forelder.  
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Det at barn vokser opp med å skulle lære seg at det å tøye og overskride gitte regelverk er en 
hensiktsmessig og akseptabel løsning kan ikke anses som heldig for barnets utvikling og 
fremtidige respekt for samfunnets rettstilstand.  
 
Dersom en legger til grunn begge foreldres inntekt vil en ikke ha behov for å vurdere effekten av 
barnebidraget all den tid den kun er en overføring mellom foreldrene og foreldrenes samlede 
inntekt vil forbli den samme. En vil også unngå at barnebidraget avtales til et bestemt beløp for å 
tilpasse dette til betalingssatsene og om det avtalte beløp er en realitet eller en tilpasset 
proformaavtale. 
 
De administrative kostnadene i forbindelse med å legge til grunn inntekten i den husstand barnet 
er registrert i vil være vesentlig større og mer omfattende enn å legge foreldrenes samlede inntekt 
til grunn. Hvem som er barnets foreldre vil være stabilt over tid og inntektsmessige opplysninger 
kan nærmest automatisk oversendes fra likningsmyndighetene og legges rett inn i en klart enklere 
beregningsmodell.  
 


