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Svar på Høring til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag om endtinger i forskrift av16.desember 2005 nr 

1478 om foreldrebetaling i barehager på høring. Frist for høringsuttalelse er mandag 

23.februar 2015. 

 

Regeringen vil gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt, jf.Prop 1S(2014-2015). 

De forskriftsendringene som foreslås vil gi et nasjonalt mistekrav til redusert foreldebetaling i 

barnehager for familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks 

proset av familines samlede kapital- og perosninntekt for det første barnet, begrenset oppad til 

maksimalprisen for foreldebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens 

bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdvis 70 prosent og 50 prosent av 

foreldrebetalingen for første barn. 

 

I høringsnotat oppstilles to alterative forslag til hvilke peronsers inntekt som kommunen skal 

legge til grunn i sin beregning, om det skal være husholdningens eller forsørgerenes inntekt.  

 

Time kommune mener at det bør være husholdningens inntekt der barnet bor som bør være 

avgjørende. Det betyr at eventuell ny samboers/ektefelles inntekt skal regnes med. Dersom 

denne ordningen skal treffe de husholdningene som trenger ordningen mest, bør det etter vår 

mening være samboers reelle inntekt som tas med slik som for hovedforsørgers. 

Time kommune ser ingen prinsipiell forskjell mellom barnebidrag og annen inntekt og mener 

at barnebidraget også bør inngå i beregningsgrunnlaget. Da må også eventuell utgift til 

barnebidrag til andre barn være fradragsberettiget i inntektsgrunnlaget. 

 

Dersom forsørgers inntekt skal benyttes kan det i de tilfeller der samarbeidet etter 

samlivsbrudd er dårlig, føre til vanskeligheter med å framskaffe inntektsopplysningene og 

dette kan ramme de som kanskje trenger ordningen aller mest. Time kommune vil derfor ikke 

anbefale denne modellen. 

 

Nav kan gi tilskudd til barnetilsyn til enslige forsørgere og disse inntektene bør telle med og 

kanskje skal de som mottar tilskudd til pass og stell av barn ikke få rabbattert sats. Disse 

ordningene bør på en eller annen måte samordnes. 

Time kommune mener at den foreslåtte dokumentasjonen altså siste års selvangivelse er en 

enkel måte å samle inn inntektsopplysninger på. Det er likevel en viktig hake med dette. Det 

 
 
 

Det kongelige kunnskapsdepartement 

Postboks 8119 Dep 

 

0032  OSLO 

Dato: 29.01.2015 

Arkiv:  K1 - 231, K2 - A10 

Vår ref 

(saksnr.): 
14/2492-2 

Journalpostid.
: 

15/171 

Dykkar ref.:  



skal søkes for ett barnehageår om gangen. Barnehageåret starter i august. Skatteavregningen 

for året før er først ferdig i oktober. Det betyr at vi må bruke to år gamle data. 

 

Time kommune mener at vi ikke kommer utenom et mer oppdatert inntektsgrunnlag. Det kan 

gjøres ved at den enkelte søker må vedlegge dokumentasjon på oppdatert inntektsgrunnlag 

(f.eks. lønnsslipp). Dersom en skal bruke 6 % av inntektsgrunnlaget bør det være et oppdatert 

inntektsnivå som skal brukes og ikke et inntektsnivå som ligger 2 år tilbake i tid. 

 

Time kommune mener at ordningen uansett hvordan den blir gjennomført, vil kreve mer 

administrative ressurser enn tidligere da den nå vil omfatte mange flere barn og 

betalingssatsene skal også fastsettes individuelt. Det vil i tillegg bli en ekstra administrativ 

belastning å iverksette ordningen fra 1.5.15 – helt på slutten av et barnehageår. Iverksetting av 

ny ordning bør først skje fra august når nytt barnehageår starter opp. 

 

Høringen fra Time kommune er politisk behandlet i utvalg for Levekår 27.januar 2015. 

 

Med helsing 

 

 

 

Grethe Thu Skadberg 

fagsjef barnehage 
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