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gratis kjernetid i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 
 
 
 
Høringsuttalelse fra Aurskog-Høland kommune vedr. forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift 
om foreldrebetaling i barnehager. 
 
Saken er politisk behandlet i Formannskap 07.04.2015 og Rådmannens innstilling er vedtatt. 
Kommunens vurderinger samt Rådmannens innstilling følger under: 
 
Vurderinger: 
 
Aurskog-Høland kommune stiller seg positive til å innføre gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier 
med lav inntekt.  Familier kan velge å kun benytte seg av de 20 gratis kjernetimene, dvs. det stilles ikke 
krav om at disse timene er en del av en større plass. ( ex. full plass som er 50 timer pr. uke ). Det kommer 
ikke tydelig fram av høringen hvordan de 20 gratis kjernetimene kan disponeres. 
Aurskog-Høland kommune tilbyr kun hele dager til barn med redusert plass for å ha mulighet til å tilby 
ledige dager til barn på venteliste. Dette er viktig for å drifte effektive barnehager ifht. utnyttelse av areal 
og bemanning. Utfordringene for kommunen vil være at barn med gratis kjernetid, som kun benytter seg 
av disse 20 timene, vil utløse samme pedagogressurs som et barn på full tid. 
 
Endringene som Departementet forslår vil omfatte både kommunale og ikke-kommunale barnehager.  
Aurskog-Høland kommune mener at endringen som foreslås vil bety økt arbeidsmengde for 
administrasjonen og de ikke-kommunale barnehagene i kommunen. 
Det vil i tillegg kreve endringer i vårt nåværende administrasjonssystem. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Aurskog-Høland kommune stiller seg positive til å innføre gratis kjernetid for 4- og 5- åringer i familier 
med lav inntekt, slik at flere barn får mulighet til å benytte et barnehagetilbud uavhengig av foreldrenes 
økonomi. 
Aurskog-Høland kommune er også positive til at inntektsgrensen bestemmes av Stortinget. 
20 timers gratis kjernetid bør være en del av et større barnehagetilbud da endring av forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager allerede har foreslått at foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt 6 % av 
forsørgernes samlede kapital- og personinntekt etter skatteloven kap. 12. 
Det er usikkert hvor mange familier som vil omfattes av denne ordningen i Aurskog-Høland kommune, 
og hvilke konsekvenser dette vil få for kommunens barnehagekapasitet, jfr. kommunens plikt til å gi alle 
barn med rett til plass tilbud om barnehageplass i kommunen. ((Barnehageloven § 12 a.)   
 
Det er beregnet at kommunene vil motta 51 mill. kr i øremerket tilskudd til utvidelse av gratis kjernetid 
til 4- og 5- åringer i familier med lav inntekt. 



Når det gjelder finansiering mener vi en ordning hvor kommunen sender refusjonskrav til staten baserte 
på faktiske utgifter/reduserte inntekter vil være den sikreste måten å oppnå at kommunene 
fullfinansieres. Kostnadsnøklene i inntektssystemet er av eldre dato, og vi er usikre på om disse gir en 
fordeling som hensyntar lokale variasjoner.  
 
Høringen oversendes Kunnskapsdepartementet – frist 17. april 2015. 
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Anne Flaen 

Barnehagesjef 

 
Telefon:  6720 5925   
Mobil: 9164 5944 
 

E-post: anne.flaen@ahk.no 
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