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SVAR - HØRING- ENDRINGER I FORSKIFT OM FORELDREBETALING I 

BARNEHAGER   

 

 

 

Viser til kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager. Høringsforslaget er behandlet i formannskapet. Stavanger kommune avgir 

følgende høringsuttalelse: 

 

 

Formannskapets enstemmige vedtak: 

 

 

1. Stavanger kommune støtter forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling når 

det gjelder fastsettelse av nasjonale minstekrav som sikrer familier med lavinntekt 

en maksimal foreldrebetaling som ikke overstiger seks prosent av inntekten. Det vil 

bidra til at barnehagen er tilgjengelig for flere barn og være et tiltak for sosial 

utjevning. 

Alle barn fra barnefamilier som lever under fattigdomsgrensen må innvilges friplass 

i barnehage f.o.m. den dato de har rett på barnehageplass. For barn fra familier 

som lever over fattigdomsgrensen, men under medianinntekt, vurderes 

egenbetaling ut fra et differensiert system. For barn fra barnefamilier som ligger 

over medianinntekt gis ingen moderasjon for første barn, men bestemmelse om 

makspris fortsetter. En lik ordning kan på samme måte som regjeringens forslag 

sikre at ingen husholdninger betaler mer enn 6% av inntekten sin til barnehage og 

i tillegg gjøre barnehagen tilgjengelig for alle barn. 

 

2. Stavanger kommune mener at det er husholdningens inntekt som skal ligge til 

grunn for beregning av inntektsgrunnlaget og at barnebidraget ikke skal tas med i 

beregningen av husholdningens inntekt.  

 

3. Stavanger kommune støtter forslaget om at ordningen er søknadsbasert og at 

moderasjon som hovedregel innvilges for ett år. Siste tilgjengelige selvangivelse 

legges til grunn for beregning av moderasjon. For å sikre en bedre sosial profil, bør 

det i endringene legges inn en mulighet for kommunen til å foreta ny beregning i 
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tilfeller hvor det blir store endringer i husholdningens inntekter i løpet av 

barnehageåret.  

 

 

4. Stavanger kommune forutsetter at den nasjonale reguleringen blir fullfinansiert 

gjennom statlige overføringer. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr       Monica Buvig Stenseth 

direktør       barnehagesjef 

 

 
        Sigrun Svenneby Svendsen 
        saksbehandler 
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