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Det vises til henvendelse fra representanten Skard: 
 
«Vi trenger en kommentar fra rådmannen om hvordan administrasjonen forstår (og vil 
iverksette) et av vedtakene (innstillingene) fra BAUN i kveld, om HP 2018-2021. 
 
Det gjelder følgende: 
"Foreldrebetaling for matpenger [i barnehagene] følger samme reduksjonsmodell som 
foreldrebetaling for barnehageplass". 
 
Hva vil dette bety i praksis for foreldrene? Og for barnehagene? 
 
Vi antar at det er meningen at dette skal iverksettes fra kommende årsskifte. 
Kan det gis et anslag på hva dette vil koste kommunen?» 
 
Svar fra administrasjonen: 
I forbindelse med behandling av sak 092/17 Handlingsprogram 2018-2022 fattet 
hovedutvalget følgende vedtak/innstilling:  
 

Barnehage: Foreldrebetaling for matpenger følger samme reduksjonsmodell som 
foreldrebetaling for barnehageplass - ytterligere saldering blir innarbeidet i 
Økonomimelding 1. Ordningen evalueres.  

 
Beskrivelse av modell for reduksjon av foreldrebetaling for barnehageplass 
Etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 skal foreldrebetalingen 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.  
 



Maksimalgrensen er i dag kr 2 730 per måned. Det betales for 11 måneder i året. Dersom 
en families samlede brutto skattepliktige inntekt er kr 500 500 gjelder dagens 
maksimalgrense pålydende kr 2 730.(6% av 500 500/11=2730). Dette medfører at 
husholdninger med en lavere samlet brutto skattepliktig inntekt etter søknad vil innvilges 
vedtak om redusert foreldrebetaling.  
 
Videre er det i statsbudsjettet for 2018 foreslått en endring av maksimalgrensen for 
foreldrebetaling i barnehage. Den nye maksimalgrensen vil være kr 2910. Det betales for 
11 måneder i året. 
 
Den nye maksimalgrensen for foreldrebetaling innebærer at dersom en husholdnings 
samlede brutto skattepliktige inntekt er kr 533 500 vil maksimalgrensen for 
foreldrebetaling være gjeldende (6 % av 533 500/11=2910). Tilsvarende vil en lavere 
samlet brutto skattepliktig inntekt enn kr 533 500 gi reduksjon i foreldrebetaling.  
 
Modell for redusert foreldrebetaling ved beregning av redusert betaling av matpenger 
Benyttes modell for beregning av redusert foreldrebetaling også for beregning av 
reduksjon i kostpenger, vil utgangspunkt være at ved samlet inntekt på kr 533 500 og over 
skal foreldre/foresatte betale matpengene i sin helhet. 
 
Videre vil det ved beregning av reduksjon i matpenger benyttes samme beregningsmodell 
som når det fastsettes reduksjon i foreldrebetaling. I tilfeller hvor en husholdning betaler 
80 % av maksimalgrensen for foreldrebetaling, vil samme husholdning betale 80 % av 
barnehagens matpengepris.  
 
Dette vil føre til at husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr 533 
500 vil få ulik matpengesats, avhengig av inntekt. Flertallet av barnehagene i Bærum 
kommune, både kommunale og private, har i tillegg ulik sats for matpenger. Ved noen 
barnehager er det også besluttet at det ikke skal betales matpenger, mens andre 
barnehager har satser på opp til 750 kroner per barn i måneden.  
 
Det er for høsten 2017 så langt  innvilget redusert foreldrebetaling for 475 barn, 281 i 
kommunale barnehage og 194 i private barnehager. Basert på disse søkerne vil det gis 
refusjon av redusert betaling for matpenger tilsvarende kr. 41 578 per mnd i kommunale 
barnehager og kr. 52 327 per mnd i private barnehager. Samlet kostnad for kommunen vil 
da på årsbasis bli kr. 1 032 955. Det vil sannsynligvis tilkomme noen flere søkere for 
barnehageåret 2017/2018 ved opptak av nye barn i barnehagene. 
 
Tabellen nedenfor viser hvordan en reduksjonsordning som følger samme 
beregningsmodell som for foreldrebetaling for barnehageplass slår ut for familier med 
samlede brutto årsinntekter på hhv. 100 000,-, 200 000,-, 300 000,-, 400 000,-, og 
500 000,- beregnet ut fra tre ulike kostpengesatser for barnehagene:   



 
 
Iverksetting av vedtak 
Når det gjelder barnehageåret 2017/18 har foreldre/foresatte søkt om og fått innvilget 
vedtak om redusert foreldrebetaling frem til 30.06.2018. Det har blitt fattet vedtak for i 
underkant av 500 barn. Det vil av den grunn måtte fattes 500 nye vedtak dersom forslaget 
besluttes gjennomført innen 01.01.2018.  

 
 
 

Inntekt:

Innbetaling v/

kostpengesats på kroner 750,-

Innbetaling v/

kostpengesats på kroner 300,-

Innbetaling v/ 

kostpengesats på kroner 50,-

100 000 141 56 9

200 000 281 112 19

300 000 422 169 28

400 000 562 225 37

500 000 703 281 47


