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Høringsinstanser, jf. liste  

 

Deres ref Vår ref Dato 

 14/- 5859 01.12.14 

 

Høring – forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag om endringer i forskrift av 16. 

desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager på høring.  

 

Regjeringen vil gjøre barnehagen billigere for familier med lav inntekt, jf. Prop 1 S 

(2014-2015).  De forskriftsendringer som her foreslås vil, i tråd med budsjettforliket 

mellom regjeringspartiene og Venstre og Kristelig folkeparti, jf. Innst. 2 S (2014-2015) 

Tillegg 1, gi et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager for 

familier med lav inntekt. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre seks prosent av 

familiens samlede kapital- og personinntekt for det første barnet, begrenset oppad til 

maksimalprisen for foreldrebetaling. For andre, tredje og flere barn videreføres dagens 

bestemmelser om søskenmoderasjon slik at prisen blir henholdsvis 70 prosent og 50 

prosent av foreldrebetalingen for første barn.  

 

I høringsnotatet oppstilles to alternative forslag til hvilke personers inntekt som 

kommunen skal legge til grunn i sin beregning, om det skal være husholdningens eller 

forsørgerenes inntekt. Departementet ønsker høringsinstansenes innspill på valg av 

beregningsgrunnlag, og hører derfor begge alternativer.  Departementet ber særlig om 

innspill på om barnebidrag i denne sammenheng bør legges til husholdningens inntekt, 

og hvordan dette eventuelt kan gjøres uten at det medfører en unødvendig vanskelig 

søknadsprosess både for søker og kommunens saksbehandling. Videre bes det også 

om innspill på utforming og regulering av et eventuelt påslag for ny ektefelle/samboer 

dersom det er forsørgerenes inntekt som legges til grunn. 

 

Høringsnotat med forslag til lovtekst er lagt ut på departementets hjemmeside på 

følgende adresse:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976


Side 2 

 

 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsintansene 

vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt 

på listen.  

 

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no  

innen mandag 23. februar 2015. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.  

 

Av hensyn til departementets behov for gjenbruk av tekst er det ønskelig å ikke motta 

uttalelsene som skannede PDF-filer. 

 

 

Med hilsen  

 

Matias Nissen-Meyer (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Ane Berge Tobias 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Vedlegg: Liste over høringsinstanser 
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Side 3 

 

 

Departementene 

Kommunene 

Fylkeskommunene 

Fylkesmennene 

 Aktive Foreldre 

Alle landets ikke-kommunale barnehager 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

Barneombudet 

Brønnøysundregistrene 

Datatilsynet 

Delta 

Husbanken 

Espira 

Fagforbundet 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Foreldreutvalget for barnehager  

Foreldreutvalget for grunnskolen 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon  

Handikappede Barns Foreldreforening 

Human-Etisk Forbund 

Høyskoler 

 

 

 IKO - Kirkelig pedagogisk senter 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Kanvas 

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon 

Kommunalansattes fellesorganisasjon 

Konkurransetilsynet 

KS 

Kvinnefronten 

Landsorganisasjonen i Norge 

Lederne 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Likestillingssenteret 

Longyearbyen Lokalstyre 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 

Norges Bygdekvinnelag 

Norges Handikapforbund 

Norges Kvinne- og familieforbund 

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 



Side 4 

 

Norsk Montessoriforbund 

Norsk senter for barneforskning (NOSEB) 

Norsk studentunion 

Norske Samers Riksforbund 

Næringslivets hovedorganisasjon 

Private barnehagers landsforbund 

REFORM -ressurssenter for menn 

Samediggi/Sametinget 

Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla 

Statistisk sentralbyrå 

Steinerbarnehagene i Norge 

Studentenes Landsforbund 

Sysselmannen på Svalbard 

Statped 

Trygge barnehager A/S 

Tvillingforeldreforeningen 

Unge Funksjonshemmede  

Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og 

Universitetene 

Universitets- og høgskolerådet 

Utdanningsforbundet 

Velferdsforskningsinstituttet  

Virke 

 

 


