
 

 

Høringssvar fra FUB om forslag til endring i forskrift om 
Foreldrebetaling i barnehager 

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser til brev fra departementet 1. desember og 

takker for at vi får muligheten til å gi innspill i det viktige arbeidet med endringer i 

forskrift om foreldrebetalingen i barnehager. FUB er opptatt av at ordningen skal 

være så likeverdig som mulig uavhengig hvor i landet familien er bosatt. FUB ønsker 

en nasjonal ordning på dette området. 

 

FUB støtter § 3 om at kommunen skal ha en ordning som kan tilby barnefamilier med 

lavest betalingsevne fritak for foreldrebetalingen. 

 

FUB støtter forslaget i § 3 om at alle kommuner må ha moderasjonsordninger for 

foreldrebetalingen på økonomisk grunnlag.  

 

FUB er opptatt av at ordningen som innføres må omfatte alle og at den må behandles 

som en del av søknad om plass i barnehage. FUB presiserer at det ikke må innføres en 

ordning der familier må søke spesifikt om reduksjon/fastsettelse av 

foreldrebetalingen. En egen søknadsordning for foreldrebetalingen vil øke sjansen for 

at de som trenger ordningen mest ikke får benyttet seg av den, da det er 

sammenhenger mellom økonomiske resurser, språklige resurser og utdanningsnivå. 

Det framstår dessuten som unødvendig byråkratiserende å etablere en manuell 

saksbehandling all den tid staten allerede har de nødvendige data. Kommunene bør i 

sin saksbehandling kunne innhente ferdig behandlede data fra statlig nivå. Dette vil 
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sikre at alle får behandlet sin søknad så likt som mulig, og på et så godt datagrunnlag 

som mulig. 

 

FUB mener det er et godt prinsipp at staten innfører ordninger som ikke medfører 

merarbeid for kommunene.  

 

Når det gjelder å innhente opplysningene ønsker FUB at dette skjer gjennom statlige 

registre. FUB mener at man i dag burde ha muligheter for dette og spør om vi i 

gjeldende lovgivning har tilgang til dette eller om det er noe som er til hinder for at 

kommunen kan innhente den informasjonen de vil ha behov for uten å be om 

framleggelse av inntektsopplysninger fra den enkelte søker. Ved å plassere ansvaret 

om beregningene av foreldrebetalingen på statlig nivå, vil beregningene bli mer 

presise og sikre økt likeverdighet. Det kan også være hensiktsmessig med en slik 

ordning med tanke på at halvparten av barnehagene i Norge er private.  

 

Kommunene vil uansett få en manuell saksbehandling da et mindre antall beregninger 

vil kreve en etterbehandling lokalt, bl.a. vil kommunen på spørsmål fra målgruppen 

kunne etterprøve beregningene. 

 

FUB mener at kommunen må forplikte seg til å informere og veilede om ordningen. 

Målgruppen vil ha behov for å kjenne sine rettigheter og få informasjon om hvordan 

ordningen praktiseres. Kommunen må derfor få krav om å sikre gode informasjons- 

og veiledningsrutiner. 

 

FUB mener at husholdningens samlede inntekt skal inngå i fastsettelse av 

inntektsgrunnlaget og støtter departementets forslag til § 3 nytt femte ledd. FUB 

mener at inntekt til ny ektefelle/samboer jfr. de foreslåtte forutsetninger, må legges til 

grunn. FUB mener at ny ektefelles/samboers inntekt ikke alltid gir høyere 

inntektsgrunnlag, og at dersom den gjør det og ny ektefelle/samboer ikke bidrar til 

utgifter knyttet til barnet, vil likevel ny ektefelles/samboers inntekt gi andre bidrag 



 

 

inn i husholdningen. Med husholdningen mener FUB den husholdningen der barnet 

har bostedsadresse.  

 

Dersom foreldrene ikke bor sammen vil en bergning av den andre forelderens 

inntekt/evt. påslag på inntekten, være mer tidkrevende og komplisert, dessuten kan 

det være krevende for søker å skaffe til veie dokumentasjon fra den andre forelderen 

dersom samarbeidet fra før er dårlig.  

 

FUB mener videre at barnebidrag ikke skal medregnes som inntekt. FUB mener at 

dette bør være et overordnet prinsipp som holdes høyt med tanke på barnets beste. 

Ved ansvar for barn i husholdningen som ikke går i barnehage, ville dette uansett ikke 

være riktig.  

Med vennlig hilsen 
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