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Høringsuttalelse fra Sørum kommune - forslag om endring av forskrift om
foreldrebetaling i barnehager

§ 3 tredje ledd:
I Sørum kommune har vi hatt mulighet for reduksjon i foreldrebetaling på bakgrunn av
husstandens inntekt i mange år. Den laveste satsen er veldig sjelden benyttet, men ivaretar
de som har lav betalingsevne. Vi mener at forslaget til betalingssatser i tabellen på side 8, vil
ivareta de med lav betalingsevne og at tilbudet om åpen barnehage også må ses på som en
gode i denne sammenhengen. Åpen barnehage er et tilbud som er gratis. Sørum kommune
støtter derfor ikke endringen om å innføre fullt fritak i foreldrebetalingen.
Sørum kommune forutsetter at regjeringen oppfyller sitt løfte i forslaget om å finansiere
ordningen og at eventuelle tap kommunene får som følge av omleggingen, blir dekket med
merinntekter over statsbudsjettet. Jfr. Pkt. 6 i forslaget: Økonomiske og administrative
konsekvenser s. 11.

Ved forsørgernes inntekt som inntektsgrunnlag,
§ 3 nytt fjerde ledd
Sørum kommune støtter forslaget om at forsørgemes inntekt skal danne grunnlag for
foreldrebetaling. Dersom siste års selvangivelse skal danne grunnlaget, vil det for
barnehagene være «gammel» dokumentasjon, fordi barnehageåret starter i august. De
fleste søknader vil bli behandlet ved barnehageårets start. I noen tilfeller vil det være mer
naturlig å innhente dokumentasjon fra arbeidsgiver, Nav etc, slik at forsørgernes reelle
situasjon tas hensyn til. Fordelen med å bruke selvangivelsen som dokumentasjon, er at det
er likt for alle og lett å forholde seg til for de som skal behandle søknadene.

§ 3 nytt femte ledd:
Sørum kommune støtter første alternativ:
Inntekten til en ny ektefelle eller samboer skal inngå i kommunens fastsettelse av
inntektsgrunnlaget etter fjerde ledd. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år
som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av
de siste 18 månedene, eller har felles barn.
Dette begrunner vi med at det andre alternativet hvor departementet fastsetter et påslag
på inntekten for en ny ektefelle/samboer, vil ramme veldig vilkårlig og usosialt
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Ved husholdningens inntekt som inntektsgrunnlag,
§ 3 nytt fjerde ledd:
Dersom det er husholdningens samlede inntekt som legges til grunn, finner Sørum
kommune det rimelig at barnebidraget blir en del av inntektsgrunnlaget.
§ 3 nytt femte ledd:
Sørum kommune finner det rimelig å definere den samlede husholdning som i forslaget.

Med hilsen

Lillian Nybråten
Virksomhetsleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift
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