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Høringssvar - forslag til regulering av gratis kjernetid i 
forskrift om foreldrebetaling i barnehager 
 

Vi viser til ovennevnte høringssak, og sender her våre kommentarer. Vi viser 
også til vår høringsuttalelse om forslag til endringer i forskrift om 
foreldrebetaling i barnehager vår ref. nr. 14/2351-2-KOF. 
 
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) arbeider for likestilling og mot 
diskriminering på grunnlag av alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn, 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion og seksuell orientering. Ombudet 
håndhever diskrimineringslovgivningen i Norge, fører tilsyn med  
FN-konvensjoner, gir veiledning til virksomheter og enkeltpersoner og er en 
pådriver for økt likestilling.  
 
LDO er positiv til forslaget om gratis kjernetid til 4-5-åringer i familier med lav 
inntekt. Det vil gjøre det mulig for flere barn å få muligheten til å gå i 
barnehage. I lavinntektsfamilier finner vi barn med minoritetsbakgrunn og barn 
av eneforsørgere, og den foreslåtte endringen vil komme begge grupper til gode.  
Det gir tilgang til språkutvikling og sosialisering før skolestart, og det gir 
foresatte mulighet til å gå ut i arbeid. Alt dette er bra i et inkluderings- og 
likestillingsperspektiv.  
 
Det går fram av forslaget at de foresatte selv må søke om gratis kjernetid. Vi 
forventer at departementet tar hensyn til at folk har ulik kjennskap til sine 
rettigheter og til det offentlige byråkratiet. Departementet må derfor sikre at 
informasjon om gratis kjernetid, søknadsprosessen og klageadgangen når fram 
til alle foresatte som kan komme innunder ordningen. I tillegg bør 
søknadsprosedyrer og klageprosedyrer gjøres lett tilgjengelige og enkle. Det må 
også tas hensyn til ulike funksjonsnedsettelser.  
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Til slutt vil LDO igjen påpeke viktigheten av at myndighetene utreder mulige 
likestillingskonsekvenser av slike forslag til endringer, i tråd med den statlige 
utredningsinstruksen.   
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