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Høringsuttalelse om innføring av gratis kjernetid i barnehager for fire- og 
femåringer i familier med lav inntekt 
 
KS vil innledningsvis påpeke at det er uheldig at Kunnskapsdepartementet har sendt ut høring om to 
endringer i samme paragraf like etter hverandre, og beklager at det ikke er lagt opp til at disse ordningene 
trer i kraft samtidig. Dette medfører unødvendig merarbeid for kommunene.  
 
KS er enig i Stortingets intensjon om å øke deltakelsen i barnehage, men er usikre på hvorvidt denne 
ordningen vil treffe godt. Barnehagedekningen for fire- og femåringer er i dag på 97 prosent på nasjonalt 
nivå. KS støtter derfor Kunnskapsdepartementet i at det vil være hensiktsmessig å vurdere etter noen år 
hvorvidt denne ordningen får de ønskede vridningseffekter, eller om ordningen i stedet blir et ekstra 
moderasjonstiltak for fire- og femåringene. I så fall vil det være mer hensiktsmessig å harmonisere denne 
ordningen med den andre nasjonale moderasjonsordningen.  
 
KS mener det er viktig at dette forslaget ses i sammenheng med forslaget om redusert foreldrebetaling 
for familier med lavest betalingsevne. KS støtter derfor forslaget om at ordningen med gratis kjernetid 
skal være søknadsbasert, og at det skal søkes for ett år av gangen. KS er også enig i at det bør være 
samme dokumentasjon av inntekt som i regulering av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling. 
På denne måten vil familiene kunne søke på begge ordningene samlet.  
 
Den nye pedagognormen stiller krav til antall pedagoger utfra antall barn og ikke antall plasser. Dersom 
andelen deltidsplasser øker som følge av ordningen vil barnehagene får utfordringer knyttet til antall barn 
i forhold til pedagognormen. I praksis vil det bety at de fleste ikke-kommunale barnehager ikke vil ønske å 
prioritere disse barna fremfor et barn med fulltidsplass. Økt antall deltidsplasser i kommunene og dermed 
høyere kostnad pr. plass i kommunale barnehager kan bli konsekvensen av ordningen dersom den fører til 
økt rekruttering slik intensjonen med ordningen er. Deltidsplassene vil medføre økte kostnader for 
kommunene og høyere tilskudd til de private barnehagene.  
 
KS er ikke enig i departementets vurdering om at ordningen ikke vil medføre økte 
administrasjonskostnader for kommunene. Gratis kjernetid vil, sammen med nye nasjonale regler for 
redusert foreldrebetaling, føre til at kommunene må behandle flere søknader enn tidligere. Ordningen vil 
dessuten medføre mye veiledning overfor målgruppen for ordningene.  
 
KS forutsetter at ordningen med gratis kjernetid til fire- og femåringer blir fullfinansiert av staten.  
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