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Høring  - Forslag til regulering av gratis kjernetid i forskrift om 

foreldrebetaling i barnehager 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev 26.02.2015 angående 

ovennevnte.  

 

Gjennom denne saken forsterkes regjeringens og stortingsflertallets politikk om økt 

behovsprøving av barnehageprisen og økte forskjeller i foreldrebetalingen. Dette innebærer et 

markert et brudd med en mangeårig politikk, som det har vært bred politisk enighet om, med 

en gradvis redusering av maksprisen.  Dette har, sammen med en kraftig utbygging av antallet 

barnehageplasser, blant annet vært viktig for å øke yrkesdeltakelsen til småbarnsmødre.  

 

Slik det også gjøres i høringsnotatet, må forslaget om gratis kjernetid til familier med lav 

inntekt ses i sammenheng med forslaget om innføring av et nasjonalt minstekrav til redusert 

foreldrebetaling for lavinntektsfamilier. Med utgangspunkt i vedtakene som er fattet i 

Stortinget, vil de to forslagene imidlertid ha ulike inntektsgrenser. Forslaget om at ingen skal 

betale med enn 6 prosent av sin brutto inntekt vil, med gjeldende makspris, få virkning for 

familier med en brutto inntekt under 473 000. Når det gjelder gratis kjernetid vil dette gjelde 

for familier med en samlet bruttoinntekt på 405 000 eller lavere.  

 

I den forrige høringssaken understreket departementet at så lenge man skal betale en andel av 

inntekten sin, unngår forslaget problemet med høye marginalskattesatser for familier som 

øker sin inntekt. Til dette påpekte LO at følgende problem likevel gjensto: Om en familie som 

er i ordningen øker sin inntekt opp til grensen på 473 000 kroner, så vil også barnehageprisen 

øke tilsvarende 6 % av inntektsøkningen.  

 

Nå foreslås det i tillegg et forslag om gratis kjernetid for de som tjener 405 000 eller under. 

Kommer man rett over denne inntektsgrensen, vil man dermed "straffes" gjennom betydelig 

høyere barnehagepris. Dette illustrerer hvordan ulike ordninger for behovsprøving må sees 

sammen og i sum kan gi uheldige effekter, blant annet når det gjelder kvinners 

yrkesdeltakelse og inntekter.   

 

Gratis kjernetid har etter hvert en ganske lang historie som forsøksordning i enkelte 

bydeler/områder/skolekretser. De er blant annet en viktig del av områdesatsningen i 
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Groruddalen og i Oslo Sør.  

 

En nylig gjennomført evaluering fra SSB og Fafo viser blant annet at gratis kjernetid har hatt 

positiv effekt på barnehagedeltakelsen til barn av foreldre med innvandrerbakgrunn, og 

positive effekter på skoleresultater. Men disse funnene fra evalueringene kan ikke enkelt 

overføres til det forslaget som nå foreligger. Forsøkene med gratis kjernetid har omfattet alle 

som har bodd i de aktuelle bydelene/områdene/skolekretsene. I tillegg har de inngått i en 

"pakke" med et aktivt rekrutteringsarbeid der helsestasjonene har spilt en nøkkelrolle og der 

det er gjennomført språktiltak i barnehagene. Samtidig kan det være verdt å merke seg at 

gratis kjernetid i følge evalueringen, ikke ser ut til å ha påvirket foreldre til å jobbe mer eller 

ta mer utdanning.  

 

LO er opptatt av å sikre gode og trygge barnehager til alle barn og en politikk som fremmer 

kvinners yrkesdeltakelse. Det er viktig at innsatsen gjennom de siste årene følges opp slik at 

full barnehagedekning med makspris opprettholdes. Vi er bekymret for en utvikling der 

maksprisen stadig økes og en lav barnehagepris i økende grad knyttes til lavinntekt. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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