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HØRING -  FORSLAG TIL REGULERING AV GRATIS KJERNETID TIL 4- OG 5-

ÅRINGER I FAMILER MED LAV INNTEKT I FORSKRIFT OM 

FORELDREBETALING I BARNEHAGER 

 

Vedlagte dokumenter: 

1. Høring om regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer med lav inntekt i forskrift 

om foreldrebetaling i barnehager. 

 

Ikke vedlagte dokumenter: 

2. Forslag om endring av forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

3. Høringsuttalelse fra Lierne kommune på endring av forskrift om foreldrebetaling i 

barnehager 

 

Hjemmel for behandling: 

Lierne kommunes delegasjonsreglement § 14 pkt. 20. 

 

Saksopplysninger: 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til regulering av gratis kjernetid til 4- og 5- 

åringer i familier med lav inntekt i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1478 om 

foreldrebetaling i barnehager på høring. Foreslåtte endringer vil gi fritak fra foreldrebetaling i 

barnehage for 20 timer pr. uke til alle 4- og 5- åringer i familier med inntekt under en 

inntektsgrense fastsatt av Stortinget. I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015 tar departementet 

sikte på ikraftsetting 1. august 2015. For 2015 er inntektsgrensa satt til kr 405.000 kroner, og 

følger Stortingets budsjettvedtak. Denne endringen skal tre i kraft fra 01.08.2015 

Kunnskapsdepartementet hadde tidligere i år også en høring på forslag til endringer i forskrift 

om foreldrebetaling i barnehager. Der alle som hadde en inntekt under kr 405.000,- ikke 

skulle betale mer enn 6% av samlede person- og kapitalinntekt for en heltidsplass. De som har 

en inntekt over kr 405.000,- der er maksprisen satt til kr 2.580,-. Denne endringen i 

foreldrebetalingen skal tre i kraft fra og med 01.05.2015. 

 

Vurdering: 

Rådmannen mener det er meget uheldig (og på grensen til uholdbart) at det kommer 2 

forskjellige høringer med forslag til endringer i foreldrebetalingen, disse høringen burde ha 

kommet samtidig som en høring. Det er også meget uheldig at den ene reduksjonen i 

foreldrebetaling skal gjennomføres fra 1. mai 2015 og den andre fra 1. august 2015. Dette vil 

helt klart føre til merarbeid for kommunene. Ville vært mest hensiktsmessig å gjennomføre 

begge endringene fra 1.august 2015. 



I tillegg mener rådmannen at når det nå skal gjennomføres reduksjon i foreldrebetaling for 

barnehageplass hadde det vært like greit at det hadde blitt gjennomført gratis barnehageplass 

helst for alle barn i barnehagen men i hvert fall for alle 4- og 5- åringer. Staten kan da dekke 

kostnadene for kommunene med tilskudd ut fra BASIL- rapporten pr. 15. des. hvert år. 

 

 

Rådmannens forslag til  

 

VEDTAK: 

 

1. Lierne kommune synes det vil være mest riktig å gjennomføre gratis barnehageplass til 

alle barn i barnehage, og at staten dekker opp den kostnaden for kommunene med tilskudd 

ut fra de BASIL- rapporten pr. 15. desember som alle barnehager skal sende inn hvert år. 

De detaljstyringene som staten her legger opp til, medfører unødig merarbeid i 

kommunene hvis de gjennomføres. 

 

2. Lierne kommune mener at det er meget uheldig, og preget av total mangel på koordinering 

fra Kunnskapsdepartementet, at det kommer to forskjellige høringer om reduksjon i 

foreldrebetalingen våren 2015 som skal gjennomføres ved 2 forskjellige tidspunkt. Hvis 

begge reduksjonene av foreldrebetalingen skal gjennomføres bør de gjennomføres 

samtidig fra og med 1. august 2015. 

 

 

Behandling: 

Gun J. Kveli ba om å få vurdert sin habilitet (som saksbehandler).  Gun J. Kveli ble erklært 

inhabil etter Forvl. § 6, 1. ledd, og forlot møtet under behandling av denne sak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Lierne formannskaps vedtak: 

1. Lierne kommune synes det vil være mest riktig å gjennomføre gratis barnehageplass til 

alle barn i barnehage, og at staten dekker opp den kostnaden for kommunene med tilskudd 

ut fra de BASIL- rapporten pr. 15. desember som alle barnehager skal sende inn hvert år. 

De detaljstyringene som staten her legger opp til, medfører unødig merarbeid i 

kommunene hvis de gjennomføres. 

 

2. Lierne kommune mener at det er meget uheldig, og preget av total mangel på koordinering 

fra Kunnskapsdepartementet, at det kommer to forskjellige høringer om reduksjon i 

foreldrebetalingen våren 2015 som skal gjennomføres ved 2 forskjellige tidspunkt. Hvis 

begge reduksjonene av foreldrebetalingen skal gjennomføres bør de gjennomføres 

samtidig fra og med 1. august 2015. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Patrik Lundgren 

Oppvekst- og kultursjef 
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