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Høring - Endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Tvedestrand kommune har følgende kommentarer til endringer i forskrift om foreldrebetaling:

Det er et ønske at det presiseres i forskriften hvordan saksbehandlingen skal foregå i de private 
barnehagene. Da det er kommunens ansvar å sørge for likeverdig behandling av private 
barnehager, anses det naturlig at alle søknader om moderasjon grunnet lav inntekt behandles av 
kommunen. Dette begrunnes med at en da kan sikre søkerne like rettigheter i prosessen til vedtak 
fattes. 

Hvordan tar forskriften høyde for saksbehandling av barn som ikke er bosatt i kommunen? Er det 
hjemstedskommunen som skal fatte vedtak, eller er det kommunen som har barnehageplassen 
som skal fatte vedtak? Her er det et ønske om at det er den kommunen som har barnehageplassen 
som fatter vedtaket.

Det er et ønske at det er helt presist hva som skal ligge til grunn for inntektsgrunnlaget slik at det 
blir så lik praksis som mulig i de ulike kommunene. Regelverket må ha lite rom for tolkning. 
Dette innebærer at de ulike definisjonene må komme klart frem i lovteksten. 

Det vi ser som en problemstilling er hvordan vi skal håndtere de som får dekket 
barnehageregningen etter annet regelverk (sosialtjenestelova og barnevernlova). Det er et ønske 
at det presiseres om disse tilfellene holdes utenom moderasjonsordningen da de får dekket 
barnehageregningen i sin helhet av andre etater. En annen problemstilling ved disse tilfellene er 
om stønad til livsopphold skal defineres som inntekt. Slik endringen legger opp til i forslaget er 
det kun inntekt etter definisjon i skattelovens kapittel 12, og da vil disse inntektene ikke være 
med. 

Oppsummert er det viktig at regelverket blir oversiktlig slik at en sikrer god kvalitet på 
saksbehandlingen.
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