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1. OM HØRINGEN 

1.1. BAKGRUNNEN FOR HØRINGEN 

Utdanningsdirektoratet viser til oppdragsbrev 28-17. Her står det at vi skal foreta en helhetlig 
gjennomgang og revisjon av forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3.  

Formålet med arbeidet er å forenkle regelverket og gjøre ordningene for redusert foreldrebetaling 
som følge av lav inntekt og gratis kjernetid mer tilgjengelige, slik at flere i målgruppen tar dem i 
bruk. Vi legger her frem høringsnotat om forslag til endringer i forskrift om foreldrebetaling i 
barnehager § 3. 

I dag må søker legge frem skattemelding og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er 
forhåndsutfylt til kommunen, samt opplysninger om husholdningen. Forslaget til 
forskriftsendringer innebærer at flertallet av søkere slipper å legge ved disse opplysningene til 
søknaden, og at kommunen kan innhente opplysningene fra Skattedirektoratet og 
Folkeregisteret. Dette vil gjøre det vesentlig lettere å søke om redusert foreldrebetaling og gratis 
kjernetid for foreldre med barn i barnehage enn i dag. Samtidig blir det enklere for kommunen å 
administrere ordningene. Slik vil flere i målgruppen få moderasjon i foreldrebetalingen og dårlig 
økonomi vil i mindre grad hindre barn fra å gå i barnehage.  

Vi gjør oppmerksom på at der det ikke er forskjell på redusert foreldrebetaling som følge av lav 
inntekt og gratis kjernetid, omtales de som «moderasjonsordningene» i det videre. Vi omtaler 
person- og kapitalinntekter som «inntekter» der det ikke nødvendig å skille dem. 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 femte ledd bruker begrepet «selvangivelse». I 
skatteforvaltningsloven har dette begrepet blitt byttet ut med skattemelding. Vi bruker derfor 
begrepet «skattemelding» i det følgende.  

Kunnskapsdepartementet fastsetter endringer i forskriften etter at høringen her er avsluttet.  

Frist for høringsuttalelser til Utdanningsdirektoratet er 5. desember 2019. 

1.2. HØRINGSNOTATET VIDERE 

Vi presenter først gjeldende rett i punkt 2. Punkt 3. gjelder kunnskapsgrunnlaget. I punkt 4. 
foreslår vi forenklinger av moderasjonsordningene, blant annet at kommunen kan innhente 
opplysninger fra Folkeregisteret og skatteopplysninger fra Skattedirektoratet. Punkt 5. omhandler 
unntaksregel for nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år og punkt 6. rekkefølgen 
på moderasjonsordningene og søskenmoderasjon. Deretter behandler vi i punkt 7. redusert 
makspris på grunn av lav inntekt. Så gjør vi rede for at det enkelte barn har rett på redusert 
foreldrebetaling ut fra husholdningens inntekter i punkt 8. I punkt 9. gjør vi rede for at 
søskenmoderasjon beregnes etter forskriften § 3 første ledd. Deretter foreslår vi at 



moderasjonsordningene tas ut av forskriften § 3 i punkt 10. De administrative og økonomiske 
konsekvenser er behandlet i punkt 11.  

2. GJELDENDE RETT 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (forskriften) regulerer hvor mye foreldre skal betale for 
en plass i barnehage. Forskriften er fastsatt med hjemmel i barnehageloven § 15.   

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass, jf. forskriften § 1. 
Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen 
blir fastsatt av Stortinget.  Fra august 2019 er maksprisen kroner 3 040 i måneden. Den enkelte 
barnehage kan imidlertid velge å tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.  

Har barnet deltidsplass i barnehagen skal foreldrebetalingen settes lavere enn foreldrebetalingen 
for et heldagstilbud, jf. forskriften § 2. Med deltidsplass menes avtalt oppholdstid under 41 timer.  

Hvis foreldrene har flere barn i barnehage, skal kommunen sørge for at foreldrene får redusert 
foreldrebetaling, jf. forskriften § 3 første ledd. Dette kalles søskenmoderasjon og gjelder 
uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager. Har foreldrene to barn i barnehage skal 
foreldrebetalingen for det ene barnet reduseres med 30 prosent, og har de flere enn to barn i 
barnehage, skal foreldrebetalingene for disse reduseres med 50 prosent.    

Det er to moderasjonsordninger for husholdninger med lav inntekt; redusert foreldrebetaling som 
følge av lav inntekt og gratis kjernetid. Ordningene skal sikre en bedre sosial profil på 
foreldrebetalingen i barnehage, og legge til rette for at flere får mulighet til å bruke tilbudet om 
barnehageplass. Kommunen har ansvaret for forvaltningen av ordningene, og ordningene gjelder 
både i kommunale og private barnehager. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private 
barnehagene.   

Redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt innebærer at ingen skal betale mer enn 6 
prosent av den samlede inntekten sin for en barnehageplass, jf. forskriften § 3 tredje ledd. 
Dagens makspris for foreldrebetaling er som nevnt kroner 3 040 i måneden, eller kroner 33 440 i 
året. Dermed får regelen i dag i praksis betydning for inntekter lavere enn kroner 557 333.  

Gratis kjernetid gjelder for alle barn i barnehage over to år når husholdningen barnet der bor har 
lavere årlig inntekt enn kroner 548 500. Det gir barnet rett på å få 20 timer gratis oppholdstid i 
barnehagen. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget. 

Begge ordningene forutsetter at det må søkes til kommunen, og det søkes for ett barnehageår av 
gangen. Retten til både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid inntrer fra oppstart av 
hvert barnehageår, uavhengig når kommunen fatter vedtaket. Kommunen har plikt til å gi 
moderasjon fra barnehageårets start. Dette gjelder også de tilfeller hvor kommunen har satt en 
søknadsfrist, og det søkes for sent.  

Forskriften § 3 femte ledd slår fast at «[s]øknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og 
skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt». Søker kan legge frem annen 
dokumentasjon for inntekt dersom 1) søker ikke kan legge frem selvangivelse eller 2) ved 
vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse. 

3. KUNNSKAPSGRUNNLAG 

I oppdragsbrev 28-17 ber KD om at oppdraget ses i sammenheng med pågående oppdrag om å 
evaluere moderasjonsordningene, jf. oppdragsbrev 27-16. 



Institutt for samfunnsforskning har levert to rapporter der de evaluerer ordningene. April 2018 
leverte de Rapport 2018:4 Evaluering av moderasjonsordningene for barnehagen delrapport 1 og 
juni 2019 leverte de delrapport 21.  

Funnene i rapportene viser ganske entydig at moderasjonsordningene fungerer godt. 
Kommunene mener at moderasjonsordningene er et godt verktøy for å rekruttere familier i 
målgruppen til å øke bruken av barnehage. I tillegg framhever de at det er en målrettet støtte til 
barnefamilier med lav inntekt. Analyser viser at ordningene med moderasjon i barnehagen 
stimulerer til økt barnehagebruk og bidrar til å bedre familienes økonomiske situasjon.  

Undersøkelsene viser at økonomi påvirker barnehagebruken, men det er imidlertid ikke bare 
økonomi som er årsaken til at familier velger å ikke bruke barnehage for de yngste barna. F.eks. 
kan foreldre ha et verdibasert ønske om å ikke bruke barnehage for de yngste barna eller la 
være å bruke barnehage fordi de er bekymret for morsmålsopplæring. 

Når det gjelder søknadsprosessen konkluderer Institutt for samfunnsforskning slik:  

For de familiene som allerede bruker barnehage, men som ikke har søkt og dermed heller ikke 
har fått innvilget moderasjonen de har krav på, er søknadsplikten et springende punkt. Alle 
datakildene våre viser entydig at søknadsplikten høyner terskelen for bruk av ordningene. Sett 
bort fra redusert egenbetaling for alle vil det mest målrettede tiltaket være hvis moderasjon ble 
innvilget uten at man måtte søke. 

I følge rapporten er altså det mest målrettede tiltaket å sørge for at moderasjon blir innvilget 
uten at foreldre må søke. Dette tyder på at det er et behov for forenkling av søknadsordningen.  

4. FORENKLET SØKNADSORDNING 

Utdanningsdirektoratet foreslår at det fremdeles må søkes om moderasjon til kommunen, men at 
det er kommunen som innhenter nødvendige opplysninger fra Folkeregisteret og 
Skattedirektoratet.  

Kommunens mulighet til å innhente disse opplysningene, gjør at den administrative belastningen 
på søker blir vesentlig mindre enn i dag. Dette gjør at alle søkere slipper å legge ved 
skatteopplysninger til søknaden. 

Flertallet av søkerne trenger heller ikke legge ved opplysninger om husholdningen. Dette gjelder 
imidlertid ikke for samboere uten felles barn. De må fremdeles opplyse kommunen om at de bor i 
«et ekteskapslignende forhold» og varigheten på dette forholdet, når de søker om moderasjon. 
Dette er omtalt nærmere under punkt 4.1.  

For det store flertallet i målgruppen blir det vesentlig lettere å søke om moderasjon enn i dag. 
Forslaget innebærer at søknadsordningen om reduksjon i foreldrebetalingen er forenklet og delvis 
automatisert, ved at de fleste foreldre ikke lenger må legge ved dokumentasjon på inntekt eller 
informasjon om husstanden. Når kommunen selv kan hente ut nødvendige opplysninger fra 
Folkeregisteret og Skattedirektoratet, går søknadsprosessen for foreldrene automatisk etter å ha 
søkt om moderasjon/reduksjon. Vi forutsetter at dette vil føre til at flere får moderasjon og at 
dårlig økonomi i mindre grad hindrer at barna går i barnehage. I tillegg slipper kommunen å 
bruke tid og ressurser på å innhente og kvalitetssikre opplysninger fra søker.  

Mange kommuner har gjort det svært enkelt for foreldre å søke om moderasjon. Typisk ved bruk 
av enkle søknadsportaler på nett og god informasjon om ordningene i forbindelse med søknad 
om barnehageplass. Dette arbeidet har stor betydning for at ordningene tas i bruk. Vi oppfordrer 
kommunene til å fortsette dette gode arbeidet, slik at forslagene til forenkling får best mulig 
effekt.  



4.1. HELAUTOMATISERING FORUTSETTER AT SAMBOERE UTEN FELLES 
BARN IKKE REGNES MED I BEGREPET «HUSHOLDNINGEN» 

I dag må kommunen ha informasjon om søkers «husholdning» for å behandle 
moderasjonssøknader, jf. forskriften § 3 tredje og sjette ledd. I følge femte ledd omfatter 
begrepet «husholdningen» i tillegg til ektefeller og registrerte partnere, også samboere. Med 
samboer menes «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et 
ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn».  

Folkeregisteret er et sentralt personregister for Norge, og reguleres av Folkeregisterloven og 
folkeregisterforskriften. Hvilke opplysninger som kan registreres står i Folkeregisterloven § 3-1 
første ledd. Folkeregisteret inneholder blant annet opplysninger om foreldreansvar og 
familienummer. 

Foreldreansvaret gjør det mulig å finne ut hvem som er samboere for de tilfeller at barnet er 
felles.  

Samboere uten felles barn er «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd 
sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene». Folkeregisteret 
fanger ikke opp at noen bor i «et ekteskapslignende forhold» eller varigheten på dette forholdet. 
Vi er ikke kjent med at det finnes noen oversikt over hvor mange det gjelder. For å kunne 
vurdere vilkåret, må kommunen be om å få disse opplysningene fra søker.  

Utelates samboere uten felles barn som en del av begrepet «husholdningen», vil det gjøre det 
mulig å tilby moderasjonsordningene uten at det må søkes til kommunen. Denne forenklingen 
taler isolert sett for at samboere uten felles barn tas ut som vilkår.  

En følge av at samboere uten felles barn tas ut av begrepet «husholdningen», er at samboers 
inntekter ikke blir med i beregningen. Dermed vil personkretsen som får krav på moderasjon øke 
sammenlignet med i dag. For kommunene vil det innebære en merkostnad og ordningene vil i 
mindre grad enn i dag sikre en ønsket sosial profil på foreldrebetalingen, siden at kravene for å 
få moderasjon for samboere uten felles barn i så fall vil bli mildere enn for andre.  

Etter en samlet vurdering, anbefaler vi at samboere uten felles barn fremdeles omfattes av 
begrepet «husholdningen». Det innebærer at det fremdeles må søkes til kommunen om 
moderasjon. Helautomatisering blir dermed ikke mulig. 

1. Utdanningsdirektoratet foreslår at det fremdeles må søkes om moderasjon til kommunen, 

men at det er kommunen som innhenter nødvendige opplysninger fra Folkeregisteret og 

Skattedirektoratet. 

FUB støtter UDIR sitt forslag til at kommunene innhenter nødvendige opplysninger fra 

Folkeregisteret og Skattedirektoratet. Med denne ordningen vil det bli enklere for de foreldrene å 

få søkt om redusert foreldrebetaling i barnehagen. Men FUB ser også utfordringer med at foreldre 

må søke om moderasjon . Det er ofte de familiene som trenger denne støtten som ikke får 

opplysninger om at denne støtten finnes. Er det muligheter for at en slik ordning kan gå 

automatisk slik at foreldre med feks språkproblemer og andre utfordringer som gjør at de ikke 

blir oppmerksomme på ordningen kan gå automatisk? 

 

 



2. Etter en samlet vurdering, anbefaler vi at samboere uten felles barn fremdeles omfattes av 

begrepet «husholdningen». Det innebærer at det fremdeles må søkes til kommunen om 

moderasjon. Helautomatisering blir dermed ikke mulig 

FUB støtter dette forslaget. 

FUB ser utfordringer når det gjelder moderasjon på foreldrebetaling og utfordringen er at 

matpengene ikke er innbakt i barnehageprisen. Mange barnehager i dag serverer mat i 

barnehagen og dette er et tilbud foreldrene må betale ekstra for. Foreldrebetalingen varierer 

også mye fra barnehage til barnehage. FUB ønsker at matpengene skal inn i barnehageprisen 

når man skal gi redusert foreldrebetaling. Slik det er i dag kan matpengene i en barnehage bli så 

høy at foreldrene ikke har råd til å betale dette og må velge en annen barnehage. FUB ønsker at 

alle barn skal ha like muligheter for et sundt og godt kosthold når de er i barnehagen da må det 

også være redusertforeldrebetaling på kost for de som har behov for det. Kostpengene må 

regnes inn i foredrebetalingen når det skal gis moderasjon i forhold til familiens økonomi. 

4.2. HVILKE OPPLYSNINGER KAN KOMMUNEN INNHENTE FRA 
FOLKEREGISTERET 

Over har vi gjort rede for at en helautomatisering av moderasjonsordningene ikke er mulig med 
mindre samboere uten felles barn utelates fra begrepet «husholdningen». Utover informasjon om 
samboere uten felles barn, trenger kommunen følgende opplysninger for å behandle 
moderasjonssøknader: navn på barn og foreldre, ektefelle, registrert partner, samboere med 
felles barn og adresse. Disse opplysningene kan kommunen innhente fra Folkeregisteret på egen 
hånd, slik at søker ikke trenger å opplyse om dette. Vi går gjennom hjemmelsgrunnlagene for 
dette nedenfor. 

FUB er enige i at det er bra at kommunen innhenter disse opplysningene slik at søker ikke 

trenge rå opplyse om dette. FUB tror at for en del foreldre som skal søke om moderasjon vil 

dette være til stor hjelp og kommunen innhenter opplysninger som nevnt i 4.2 

4.2.1. IKKE-TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER I FOLKEREGISTERET 

Ny folkeregisterlov trådte i kraft 1. oktober 2017. Når det gjelder utlevering av opplysninger fra 
folkeregisteret skiller loven mellom taushetsbelagte og ikke-taushetsbelagte opplysninger.  

Utlevering av ikke-taushetsbelagte opplysninger er regulert av folkeregisterloven § 10-1. Det 
innebærer at kommunen kan få utlevert opplysninger som navn, fødsels- og d-nummer, 
sivilstand og adresse fra Folkeregisteret med hjemmel i § 10-1 første ledd. 

4.2.2. TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER I FOLKEREGISTERET 

Folkeregisterloven § 10-2 gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger. Den krever at det er 
den aktuelle myndighet som trenger tilgang til taushetsbelagt informasjon, som er ansvarlig for å 
sikre nødvendig hjemmel. De taushetsbelagte opplysningene kommunene har behov for i 



forbindelse søknader om moderasjon er: foreldre, ektefelle/registrert partner, barn og 
foreldreansvar.  

Barnehageloven § 22 a trådte i kraft 1. oktober 2018. Den sier at:  

Offentlige myndigheter kan uten hinder av taushetsplikt innhente opplysninger fra Folkeregisteret 
når det er nødvendig for å utføre oppgaver etter denne loven. Departementet gir forskrift om 
hvilke opplysninger som kan innhentes.  

Forskrift om innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret ved utføring av oppgaver etter 
barnehageloven trådte også i kraft 1. oktober 2018. Bestemmelsen i § 1 gir hjemmel til å 
innhente følgende opplysninger fra Folkeregisteret:  

• hvem som er foreldrene til barn som mottar, eller skal motta, tjenester etter barnehageloven 

• hvem som har foreldreansvaret for barn som mottar, eller skal motta, tjenester etter 
barnehageloven  

• andre barn av foreldrene som er nevnt i bokstav a  

• ektefelle eller registrert partner til foreldrene som er nevnt i bokstav a 

Dette gir kommunen hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger som hvem som er 
foreldre til barnet, foreldreansvar og ektefelle/registrert partner til søker. 

4.3. INNHENTING AV GRUNNLAGET FOR SISTE FASTSETTING AV 
FORMUES- OG INNTEKTSSKATT FRA SKATTEDIREKTORATET 

Når kommunen skal fatte moderasjonsvedtak, er det «husholdningens samlede personinntekt 
etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt» som danner grunnlaget for 
vurderingene. I dag dokumenteres dette ved at søker må legge frem «det siste årets 
selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt» sammen 
med søknaden. Et alternativ til denne dokumentasjonen, er at kommunen innhenter grunnlaget 
for siste fastsetting av formues- og inntektsskatt for husholdningen fra Skattedirektoratet. 

4.3.1. NÅR KAN SKATTEOPPLYSNINGER UTLEVERES TIL KOMMUNENE? 

Formålet med moderasjonsordningene er blant annet å legge til rette for at flere får mulighet til å 
ta i bruk retten til barnehageplass. Vi legger derfor til grunn at for noen er 
moderasjonsordningene avgjørende for at de skal ha råd til ha barna i barnehage. Derfor er det 
viktig at kommunen kan fatte vedtak så tidlig som mulig, og aller helst før barnehageåret 
begynner i august. 

I dag kan kommunene fatte moderasjonsvedtak i god tid før barnehageåret begynner i august, 
dersom søker har levert husholdningens forhåndsutfylte skattemeldinger og kapital- og 
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Det skyldes for at den forhåndsutfylte skattemeldingen 
normalt foreligger i mars, mens oversikt over kapital- og personinntekt som ikke er 
forhåndsutfylt har skatteyter selv.  

Fristen for å levere skattemelding er vanligvis i slutten av april. Her skal skatteyter gjøre de 
nødvendige endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen og rapportere inn kapital- og 
personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Skattedirektoratet kan begynne å distribuere 
skatteopplysningene til kommunene når skatteoppgjøret er klart.  



De fleste lønnsmottakere mottar sitt skatteoppgjør i slutten av juni, og opplysningene kan 
distribueres til kommunene noen dager etter at oppgjøret er klart. Det betyr at kommunene kan 
begynne å fatte moderasjonsvedtak for flertallet av søkerne i løpet av juli.  

Skatteoppgjør som ikke er klare i juni, vil bli klare en gang mellom midten av august og slutten 
av oktober. Opplysningene distribueres fortløpende. Dette innebærer at for enkelte vil vedtaket 
om moderasjon komme senere enn det gjør i dag.   

Forvaltningsloven inneholder ikke regler som setter konkrete frister for kommunens 
saksbehandling. Bestemmelsen i forvaltningsloven § 11 a setter imidlertid krav til fremdriften av 
saker. Etter første ledd skal forvaltningsorganet «forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 
opphold.» Slik vi leser bestemmelsen, innebærer bruken av uttrykket «uten ugrunnet opphold» 
at det siktes til både tiden og årsaken til eventuelt opphold.  

Søknader om moderasjon basert på inntektsopplysningene fra skatteoppgjøret for siste år 
inneholder ikke skjønnsmessige vurderinger, og bør under normale forhold være relativt enkle å 
behandle for kommunene. Derfor mener vi at saksbehandlingstiden bør være kort for slike 
vedtak.  

FUB støtter dette. 

4.3.2. UTLEVERING AV SKATTEOPPLYSNINGER FRA 
SKATTEDIREKTORATET 

Det er Skattedirektoratet som har opplysningene om skatteyters person- og kapitalinntekter. 
Skattedirektoratet kan utlevere disse til offentlige myndigheter dersom det er hjemmel for det. 
Aktuell hjemmel for utlevering av skatteopplysninger til kommunene er skatteforvaltningsloven § 
3-3 a.  

Før vi går nærmere inn på innholdet i disse bestemmelsene, gjør vi oppmerksom på at 
Finansdepartementet har hatt forslag om endringer i reglene om informasjonshandsaminga i 
Skatteetaten på høring. Høringen ble avsluttet 25. juni 2018. I høringsnotatet står det at reglene 
i forslaget til forskrift § 3-3-1 viderefører dagens § 3-3 i skatteforvaltningsloven. 

Ingen kommentar fra instansen 

4.3.2.1. Skatteforvaltningsloven § 3-3 a 

I skatteforvaltningsloven § 3-1 (1) står det at:  

Enhver som har eller har hatt verv, stilling eller oppdrag knyttet til skattemyndighetene, skal 
hindre at uvedkommende får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid har fått 
vite om noens formues- eller inntektsforhold eller andre økonomiske, bedriftsmessige eller 
personlige forhold. 

Det følger av § 3-3 a) at taushetsplikten likevel ikke er til hinder for at opplysninger gis «til 
offentlig myndighet som kan ha bruk for dem i sitt arbeid med[...]tilskudd eller bidrag av 
offentlige midler».  

Det har vært usikkert om kommunene hadde hjemmel til å hente ut opplysninger om lønns- og 
kapitalinntekt for familier som søker om redusert foreldrebetaling. Finansdepartementet 
behandlet klage på avslag til ligningsopplysninger fra Trondheim kommune 19. januar 2017. 
Kommunen søkte Skattedirektoratet om tilgang til ligningsopplysninger i forbindelse med 



behandling av søknader om redusert foreldrebetaling for barn i barnehage. Det ble søkt om 
tilgang til opplysninger om lønns- og kapitalinntekt for familier som søker om redusert 
foreldrebetaling.  

Finansdepartementet skriver i klagesaksbehandling at «Skatteetaten kan gi Trondheim kommune 
tilgang til taushetsbelagte ligningsopplysninger på grunnlag av ligningsloven § 3-13 nr. 2 bokstav 
a, videreført i skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a». Dermed har kommunene hjemmel til å 
innhente opplysninger om lønns- og kapitalinntekt for familier som søker om redusert 
foreldrebetaling.  

Vi legger til grunn at hjemmelen i skatteforvaltningsloven § 3-3 bokstav a gjelder både der det 
søkes om redusert foreldrebetaling og der det søkes om gratis kjernetid. 

Ingen kommentar fra instansen 

4.4. UTLEVERING AV SKATTEOPPLYSNINGER OG OPPLYSNINGER FRA 
FOLKEREGISTERET I PRAKSIS 

Skattedirektoratet distribuerer i dag skatteopplysninger til kommunene for bruk i deres arbeid 
med ulike tilskudd og stønader, for eksempel etter sosialtjenesteloven. Skattedirektoratet bruker 
distributør (databehandler) til dette arbeidet, per i dag er dette Evry (www.infotorg.no). 
Kommunen søker Skattedirektoratet om tilgang.  

Når det gjelder folkeregisteropplysninger, er standardtjenester gratis (f.eks. oppslag), mens man 
må betale for tilleggstjenester (f.eks. uttrekk, vask av lister mv.). Når det gjelder kostnader er 
utgangspunktet at prisen skal dekke kostnaden ved distribusjonen. Distributøren tilbyr ulike 
typer løsninger til kommunene, weboppslag, integrasjon mot fagsystemer og ajourhold av 
databaser. 
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4.5. ELEKTRONISK KONTAKTINFORMASJON 

For å kommunisere med søker i forbindelse med behandlingen av søknaden og når vedtaket skal 
sendes ut, er det praktisk at kommunene har tilgang til søkers e-postadresse og mobilnummer.   

Kontakt- og reservasjonsregisteret er et register over innbyggerens kontaktinformasjon og 
reservasjon, og er en fellesløsning som alle offentlige virksomheter skal bruke i sin 
tjenesteutvikling. Registeret gir tilgang til innbyggerens digitale kontaktinformasjon; e-
postadresse og/eller mobilnummer.  

Behandlingsansvarlig er Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI), jf. § 30.  

Alle offentlige virksomheter skal bruke kontakt- og reservasjonsregisteret til varsling om digital 
kommunikasjon fra 1. januar 2016. Det er imidlertid frivillig for innbyggerne om de ønsker å 
være registrert i registeret.  

Ifølge DIFI har 9 av 10 personer over 15 år registrert seg i registeret. Personer som har 
registrert seg har enten oppgitt sin digitale kontaktinformasjon (e-post og/eller mobilnummer) 
eller valgt å reservere seg mot digital kommunikasjon med det offentlige. Dermed vil det være 
en andel av søkerne til moderasjonsordningene som ikke er i registeret i det hele tatt, og en 
andel av søkerne som har reservert seg mot digital kommunikasjon.  



Kommunene vil med hjemmel i e-forvaltningsforskriften § 29 kunne sende moderasjonsvedtak og 
øvrig kommunikasjon elektronisk til de av søkerne som er registrert og som ikke har reservert 
seg. De som ikke er registrert eller som har reservert seg, vil motta vedtak i posten. Selv om 
kommunen ikke har hjemmel til å kreve å få e-post og mobilnummer fra de som ikke er 
registrert eller har reservert seg mot digital kommunikasjon, kan den be om at disse oppgir 
mobilnummer og e-post i forbindelse med moderasjonssøknadene. 

FUB ser på det som bra at kommunen har tilgang til søkernes e-postadresse og mobilnummer. 

FUB ønsker å sette fokus på foreldre med et annet morsmål enn norsk. Det er viktig at 

kommunen kommuniserer med søkeren på en slik måte at søkeren forstår informasjonen som 

blir formidlet på e-post og telefon. Det er viktig at kommunen har gode rutiner på 

kommunikasjon mellom seg og søkeren slik at søkeren får den informasjon  som er nødvendig og 

får muligheten til å følge opp det som blir kommunisert. 

Det er spesielt viktig at foreldre som går på introduksjonsprogram får informasjon om ordningen 

4.6. FELLES SØKNAD FOR BEGGE 

I dag kan kommunene bestemme at det skal sendes felles søknad om redusert foreldrebetaling 
på grunn av lav inntekt og gratis kjernetid, eller om det må søkes hver for seg. Vi mener at 
søknaden for ordningene bør være felles.  

En felles søknad vil bidra til å sikre den sosiale profilen på ordningene. Søkere som tidligere kun 
har søkt om den ene ordningen vil bli vurdert etter begge ordningene. Dermed vil søkere som har 
krav på begge moderasjonsordningene få redusert foreldrebetalingen maksimalt.  

Kommunene bruker de samme opplysningene når de vurderer om søker kvalifiserer til både 
redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt og gratis kjernetid. For kommunene vil en 
felles søknad redusere kommunenes administrative byrde i form av færre søknader og 
klagesaker i de tilfeller der søknadene har blitt behandlet hver for seg.  

 Bør søknaden for redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid være felles?  

Ja 

FUB mener at søknaden bør være felles for begge da dette kan være med på å gjøre 

søknadsprosessen enklere for foreldrene og det er større mulighet for at de for familiene som har 

behov for redusert foreldrebetaling får søkt på begge søknadene 

4.7. OPPSUMMERING AV I HVILKEN GRAD KAN 
MODERASJONSORDNINGENE AUTOMATISERES 

Utdanningsdirektoratet foreslår at det fremdeles må søkes om moderasjon til kommunen. 
Kommunens mulighet til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret og grunnlaget for siste 
fastsetting av formues- og inntektsskatt, gjør imidlertid at belastningen på søker blir vesentlig 
mindre enn i dag.  



 Støtter dere forslagene til forenkling? 

Ja 

FUB mener det er bedre at foreldrene søker en gang og etter dette melder de i fra om endring i 

økonomien enn at foreldrene må søke hvert år for å få moderasjon på foreldrebetaling. Det er 

eksempler der familier av like årsaker glemmer å søke om redusert foreldrebetaling hvert år. 

Dette fører til at disse familiene ikke klarer å betale barnehageregningen og etter en stund har de 

opparbeidet seg stor gjeld til barnehagen. Dette førere igjen til varsel om at barnet mister sin 

plass i barnehagen.  

FUB ser også utfordringer med at redusert foreldrebetaling gjelder fra den dagen reduksjonen 

blir godkjent og ikke fra barnehagestart det året det søkes når søker har rett på moderasjon. Når 

familien ikke har søkt til barnehagestart og opparbeider seg gjeld til barnehagen og ikke klarer å 

betale er det dette en stor utfordring for familien. Det burde ikke være noe i veien med en slik 

ordning med etter virkende kraft. 

5. UNNTAKSREGEL FOR NEDGANG I HUSHOLDNINGENS INNTEKTER I 
INNEVÆRENDE ÅR 

Som utgangspunkt skal kommunen bruke husholdningens person- og kapitalinntekter fra siste år 
i inntektsberegningen for å finne ut om søker har rett på moderasjon eller ikke, jf. forskriften § 3 
femte ledd første punktum. I forskriften § 3 femte ledd andre punktum er det en unntaksregel, 
som innebærer at søkere som opplever at inntekten går ned i løpet av barnehageåret, kan få 
redusert foreldrebetaling og/eller få gratis kjernetid. Dette gjelder typisk ved 
langtidsarbeidsledighet og endringer i husholdningens sammensetning.  

5.1. VARIG NEDGANG I INNTEKTENE 

Vi mener at søker bør kunne dokumentere at endringen har en viss varighet for å kvalifisere til 
unntaksreglene. Desto større sannsynlighet for at endringen i inntekt er varig, desto mer taler 
det for at husholdningen kvalifiserer til unntaksregelen. Formålet med ordningene er å sikre de 
som har lav inntekt over tid, og dermed har et reelt behov for moderasjon. På bakgrunn av dette 
foreslår vi at det bør være krav om varig nedgang i husholdningens samlede person- og 
kapitalinntekter i inneværende år.  

Årsaken til nedgangen er mange og kan ha svært ulik karakter; bortfall ved død, samlivsbrudd, 
tap av arbeidsinntekt mv. Som følge av dette, bør det fremdeles være søker som sender inn 
dokumentasjon til kommunen om årsaken til nedgangen i inntekt, og at kommunen vurderer om 
nedgangen er varig. 

 Støtter dere videreføringen av vilkåret om varig nedgang i inntekt? 

Ja 
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5.2. BELØPSGRENSEN ER UTGANGSPUNKTET VED NEDGANG I 
HUSHOLDNINGENS INNTEKTER I INNEVÆRENDE ÅR 

Det følger av forskriften § 3 femte ledd andre punktum at:  

ved vesentlig og varig endring i inntekten i husholdningens inntekt i forhold til siste års inntekt, 
kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. 

Ordlyden i bestemmelsen kan tyder på at det er størrelsen på avviket fra inntektene fra året før 
som skal begrunne om endringen i inntekt anses som «varig og vesentlig». Det innebærer at det 
må gjøres en forholdsmessighetsvurdering mellom inntektene fra året før og endringen i inntekt i 
inneværende år. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Også her skal husholdningens inntekt vurderes 
opp mot beløpsgrensene for moderasjonsordningene. Vi foreslår at dette fremgår tydelig av 
forskriftsteksten, slik at vil bli enklere for søker å forstå hva som kreves. Dette er derfor en 
videreføring av gjeldende rett.  
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5.3. VESENTLIG LAVERE INNTEKT 

I utgangspunktet sikrer vilkåret om varig nedgang i inntekt at ordningene blir forbeholdt de som 
har et reelt behov for moderasjon hvor nedgangen ikke fanges opp av skattemeldingen for siste 
år. For å sikre at det kun er de som faktisk har et reelt behov for moderasjon som får 
moderasjon ytterligere, kan det vurderes å kreve at nedgangen må føre til at inntekten må være 
vesentlig lavere enn inntektsgrensene.    

Men et slikt vilkår vil gjøre søknadsprosessen vanskelige for søkere. Årsaken er at søker må 
argumentere for hvorfor inntekten er vesentlig lavere enn til inntektsgrensen i tillegg til å 
argumentere for hvorfor inntektsnedgangen er varig. For søkerne vil det kunne oppleves som en 
terskel for å søke, noe som kan føre til at de som har et behov for ordningene ikke søker.  

 Bør det være et krav om at inntekten er vesentlig lavere enn inntektsgrensen? 

Ikke angitt ja/nei 
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6. REKKEFØLGEN PÅ MODERASJONSORDNINGENE OG 
SØSKENMODERASJON 

Utdanningsdirektoratet har mottatt flere henvendelser om i hvilken rekkefølge 
søskenmoderasjon, redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid skal beregnes. 

I forskriften § 3 tredje siste punktum står det at:   



For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om 
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første 
barn.  

Det betyr at hvis søker kvalifiserer til å få redusert foreldrebetaling som følge av lav inntekt, skal 
kommunen beregne denne først før søskenmoderasjonen beregnes. Har søker søkt om gratis 
kjernetid, skal kommunen trekke fra de 20 gratis timene fra foreldrebetalingen etter at redusert 
foreldrebetaling og søskenmoderasjon er trukket fra. Utdanningsdirektoratet foreslår at 
rekkefølgen på beregningen av moderasjonsordningene og søskenmoderasjon videreføres. 

FUB støtter dette 

FUB vil også her komme med innspill på at matpengene i barnehagen bør være lagt til 

foreldrebetalingen før kommunen regner ut  redusert foreldrebetaling. 

7. REDUSERT FORELDREBETALING PÅ GRUNN AV LAV INNTEKT 

Redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt er regulert av forskriften § 3 tredje ledd. Her 
står det at:   

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1.  

Bruken av ordet «foreldrebetalingen» kan enten vise til den avtalte foreldrebetalingen eller 
maksprisen som fastsettes av Stortinget. Det fremgår imidlertid av PRE-2015-04-17-379 at: 

Av andre punktum fremgår at kommunens reduksjon i foreldrebetalingen fastsettes som en 
nasjonalt satt prosentsats for maksimal andel av inntekt brukt på foreldrebetaling, med den 
fastsatte maksimalprisen som en øvre grense. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige 
budsjettvedtak, jf § 1. Kommunen skal tilby inntektsgradert reduksjon slik at foreldrebetalingen 
per år for en heltidsplass i barnehage maksimalt skal utgjøre seks pst. for første barn, med den 
fastsatte maksimalprisen som et øvre tak. 

Det betyr at det er maksimalgrensen for foreldrebetaling som senkes. For at det ikke skal være 
tvil om at det er maksprisen som senkes, foreslår vi at det bør stå i forskriften. Dette er en 
videreføring av gjeldende rett.  
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8. DET ENKELTE BARN HAR RETT PÅ REDUSERT FORELDREBETALING 
UT FRA HUSHOLDNINGENS INNTEKTER 

I forskriften § 3 tredje ledd første punktum står det at: 

Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av 
husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig 
kapitalinntekt[...]  

Slik vi forstår bestemmelsen, er det det første barnet i barnehage som utløser redusert 
foreldrebetaling. Dette støttes av PRE-2015-04-17-379 hvor det står at «[d]ette betyr at dersom 
en får innvilget reduksjon for første barn, skal reduksjonen også gis for resten av barna i 
husholdningen, med søskenmoderasjon i tillegg.». 



For å sikre at det er inntektene til husholdningen som avgjør om det enkelte barn har rett på 
redusert foreldrebetaling eller ikke, foreslår vi å presisere at vurderingen av senkning av 
maksprisen skal gjøres for det enkelte barn i barnehage. Dette er videreføring av gjeldende rett.  

 Støtter dere forslaget?  

Ja 
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9. SØSKENMODERASJON BEREGNES ETTER FORSKRIFTEN § 3 FØRSTE 
LEDD 

Det følger av forskriften § 3 første ledd at:  

Kommunen skal sørge for at foreldre/foresatte tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i 
foreldrebetalingen for 2. barn[...] 

I merknadene til bestemmelsen i rundskriv F-08/2006 følger det at «[r]eduksjonen i 
foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen […] i den barnehage det aktuelle barnet har 
plass.» Søskenmoderasjonen for barn nummer 2 beregnes ut fra den avtalte foreldrebetalingen i 
barnehagen hvor barnet har plass. 

I forskriften § 3 tredje ledd står det i forlengelsen av regelen om redusert foreldrebetaling som 
følge av lav inntekt omtalt under punkt 9 at:  

For det andre, tredje eller flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om 
søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første 
barn. 

Ordlyden åpner for to ulike måter å beregne søskenmoderasjon på. Henvisningen til at 
søskenmoderasjonen skal gjøres på samme måte som i første ledd, kan tyde på at 
søskenmoderasjonen skal gjøres med utgangspunkt i avtalt foreldrebetaling i barnehagen hvor 
barn nummer 2 har plass.  

Det følger av PRE-2015-04-17-379 at: 

For andre, tredje eller flere barn skal foreldrebetalingen settes i tråd med bestemmelser om 
søskenmoderasjon, jf. § 3 første ledd. Bestemmelsen viderefører dagens søskenmoderasjon[...] 

Det taler for at søskenmoderasjonen skal gjøres med utgangspunkt i avtalt foreldrebetaling i 
barnehagen hvor søsknene har plass.  

Hensynet til likebehandling av barn som får søskenmoderasjon etter § 3 første ledd og barn som 
får søskenmoderasjon i forbindelse med redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt, taler 
også for at søskenmoderasjon skal gjøres med utgangspunkt i avtalt foreldrebetaling i 
barnehagen hvor søsknene har plass.    

Dermed er det klart at søskenmoderasjonen skal gjøres med utgangspunkt i avtalt 
foreldrebetaling i barnehagene hvor søsknene har plass.  

For å sikre at søskenmoderasjonen beregnes på samme måte som etter forslaget til ny § 3a, 
foreslår vi at det kun vises til denne bestemmelsen i forslaget til ny bestemmelse i § 3c. andre 
ledd.  



 Støtter dere forslaget? 

Ja 
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10. MODERASJONSORDNINGENE FÅR EGNE BESTEMMELSER 

I dag er moderasjonsordningene plassert sammen med søskenmoderasjon i § 3 under 
overskriften moderasjonsordninger. For å gjøre moderasjonsordningene mer tilgjengelig for 
målgruppen og for kommunene, foreslår vi å dele opp bestemmelsen.  

Videre foreslår vi at barnehageeiers krav på å få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til 
søskenmoderasjon av kommunen tas ut til en egen bestemmelse, og at den endres slik at dette 
også omfatter reduksjon i foreldrebetalingen som følge av gratis kjernetid og redusert 
foreldrebetaling på grunn av lav inntekt. Det siste fremgår kun av merknadene i dag, og bør 
fremgå av forskriftsteksten. Utover disse endringene, har vi gjort noen språklige og strukturelle 
forbedringer i bestemmelsen.  

 Støtter dere forslagene? 

Ja 

Ingen kommentar fra instansen 

11. ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

Formålet med forenklingen er at flere som har rett til moderasjon skal benytte seg av 
ordningene. Det vil bety økte kostnader for kommunene. Dette er imidlertid kommunene allerede 
kompensert for, da det ved innføringen av ordningen var lagt til grunn at flere ville søke.  

Vi antar at kommunens hjemmel til å innhente opplysninger fra Folkeregisteret og grunnlaget for 
siste fastsetting av formues- og inntektsskatt fra Skattedirektoratet vil gjøre at kommunens 
arbeid med å etterspørre opplysninger fra søker blir mindre enn i dag.  

Når det gjelder opplysninger om samboere uten felles barn og opplysninger fra søker hvor søker 
ikke har skattemelding for det siste året, vil det i det vesentlige gjøres som i dag. Vi vurderer at 
dette ikke vil føre til en økt administrativ byrde for kommunene i seg selv.  

Tydeliggjøringen av unntaksregelen for nedgang i husholdningens inntekter i inneværende år, 
kan gjøre det lettere for søker å forstå om vedkommende oppfyller kravene for å få moderasjon. 
Det kan føre til at kommunen får flere søknader enn i dag, og vil innebære noe økt 
administrasjon for kommunen.  

I dag kan det søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid hver for seg. Vi forslår at det 
alltid søkes om begge ordningene samtidig. Det vil sikre at søker alltid blir vurdert etter begge 
ordningene og redusere den administrative byrden på kommunene i form av færre søknader der 
søknadene har blitt behandlet hver for seg. 



Vi vurderer at det er begrensede økonomiske konsekvensene for kommunene knyttet til 
søknadsbehandling. 
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12. KOMMENTAR TIL FORSKRIFT OG MERKNADER 

 Har dere innspill til ordlyden og oppsettet i forskriften? 

Forskrift med merknader ligger som vedlegg til høringen. 
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Vennlig hilsen 
 
 

Hilde Austad 
fungerende divisjonsdirektør 

Einar Simonsen Plahter 
avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 

FOTNOTER 

1.  Rapportene er publisert på Utdanningsdirektoratets nettsider, se 
https://sokeresultat.udir.no/forskning-og-rapporter.html 


