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HØRING – ENDRING FORSKRIFT OM FORELDREBETALING – GRATIS KJERNETID 

Viser til høringsbrev av 26.02.15, med tilhørende notat. 
 
På generelt grunnlag støtter PBL tiltak som gjør barnehage tilgjengelig og attraktivt for alle barn og 
familier som ønsker og/eller behøver slikt tilbud.  
 
PBL er tilfreds med at regjeringens satser på tiltak rettet mot svake gruppers tilbud om barnehage. 
Innføring av gratis kjernetid er ett slikt tiltak.  
 
De konkrete forslagene til endring av forskrift om foreldrebetaling inneholder i hovedsak 
rettigheter for foresatte, samt saksbehandlingsregler for kommunene, og angår private barnehager 
primært indirekte.  
 
Private barnehager er villig til å bidra ved å forskuttere moderasjonsordninger gjennom sin 
fakturering, for deretter å få oppgjør fra kommunene. Det er derfor viktig at dette regelverket også 
inneholder tydelige føringer for hvordan oppgjør mellom barnehagene og kommunene skal skje. 
 
PBL velger for øvrig å ikke ha sterke meninger om verken innslagspunkt, eller hvordan ordningen 
rent praktisk skal administreres av kommunen.  
 
Gratis kjernetid har vært foreslått en rekke ganger, i ulik innpakning.  
PBL har alltid vært opptatt av at et slikt tilbud må treffe målgruppene godt, og ikke være for 
generelle. Det ivaretas av dette forslaget.  
 
Det er rom for omfordeling av betalingsbyrden mellom høytlønte, og de gruppene som man her 
søker å nå. Sosiale forskjeller vil med dette forslaget til en viss grad kunne utjevnes til beste for 
barna, foresatte og samfunnet. 
 

Kunnskapsdepartementet 
  
postmottak@kd.dep.no. 
    
 
Att. Elisabeth Grøvan Ruud 
 
 
 
 
Vår ref.     
 

Deres ref. Bodø, 14. april 2015 



 

 

Prinsens gate 91 
8003 Bodø 

Tlf.: 75 55 37 00 
Faks: 75 55 37 01 

pbl@pbl.no 
www.pbl.no 

Org.nr.: 970 954 309 

2/2 
PBL – Private Barnehagers Landsforbund 

At forslaget kun retter seg mot 4- og 5-åringene er en svakhet som kan gjøre rettigheten vanskelig 
tilgjengelig, særlig i pressområdene. Hvordan søkning og prioritering av disse gruppene ved opptak 
vil skje i praksis, er det for tidlig å mene mye om. PBL har ikke data som pr. i dag gir noen god 
pekepinn på hva som vil skje.  
 
Vi velger derfor å se på dette forslaget som en god start, og oppfordrer regjeringen til å, så raskt som 
mulig, gjøre ordningen tilgjengelig allerede fra første barnehageår.  
Skal man i stor grad lykkes med å nå de barn som ønskes prioritert ved denne regelendringen, så 
bør de gis tilbud om 100% gratis barnehageplass. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
PBL 
 
 
 
Espen Rokkan/sign. 
direktør for interessepolitikk 
934 97 420 
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