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Høring - NOU 2017- 6 Offentlig støtte til barnefamiliene 
 
Utvalget har drøftet i hvilken grad en bør vektlegge fordelingshensyn og hensyn til arbeidstilbudet ved 
utformingen av støtten til barnefamiliene.  
Som utvalget selv peker på, vil det ofte kunne oppstå konflikter mellom disse målene når konkrete tiltak 
vurderes. 

 

Utvalget har gitt anbefalinger som i sum vil få omfattende økonomiske konsekvenser for både stat og 
kommunesektor. Følgende anslag for økt bevilgningsbehov er gitt for de viktigste forslagene:  

- Gratis barnehage til alle: 11,6 mrd kroner  
- Overgang fra ett hovedopptak til kvartalsvise opptak: 2,8 mrd kroner 
- Sterkt subsidiert eller gratis SFO på sikt: 4 mrd kroner  

 
KS tar ikke stilling til hvorvidt slike reformer bør prioriteres foran andre ønskede politiske satsinger. Vi vil 
imidlertid vise til Perspektivmeldingen 2017 som konkluderer med at handlingsrommet i finanspolitikken 
de neste 10-15 årene vil være langt mindre enn hva det har vært i de siste stortingsperiodene.  
 
Dersom reformene gjennomføres, forutsetter KS at alle merkostnader for kommunene fullfinansieres 
gjennom rammetilskuddet til kommunene, etter felles kostnadsberegninger fra regjeringen og KS. 
 
Utvalget anbefaler at bostøttens utforming utredes nærmere, med sikte på å gjøre ordningen mer 

relevant for barnefamilier. KS er enig i dette. I en slik utredning må bostøtten sees i sammenheng med 

andre ytelser som er rettet mot lavinntektsgrupper, som for eksempel sosialhjelp og supplerende 

kommunale bostøtteordninger.  

Som utvalget selv peker på, kan virkemidler for å nå familiepolitiske mål grovt sett kan deles i tre: 
kontantoverføringer, støtte via skattesystemet og subsidier av tjenester. Å dreie ordningene fra 
kontantytelser til tjenester kan bidra til at en større andel av innbyggerne får lønnet arbeid.  
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