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Høring av endringer i barnehageloven – kortere ventetid på
barnehageplass
Det vises til Kunnskapsdepartementets forslag til endring i lov av 17.juni 20015 nr 64 om
barnehager(barnehageloven). Departementet foreslår å redusere tiden foreldre og barn må
vente på barnehageplass. Forslaget betyr at barn født innen utgangen av august fortsatt vil
ha rett til plass innen utgangen av august det året de fyller ett år, mens barn født i
september og oktober får rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år.
Generelle kommentarer
Null til atten støtter endringen i lovforslaget som gjør det mulig for foreldre med barn født i
september og oktober til lovfeste rett til barnehageplass det året de fyller ett år. Den
foreslåtte lovendringen mener vi vil bidra gi barnehagene større fleksibilitet til opptak. Det
vil også kunne bidra til å ivareta barna og deres foreldre ved opptak på en bedre måte enn
dagens praksis.
5. Departementets vurderinger og forslag
Hvis kommunen velger å ikke tilby plass i august for barn født i september/oktober, eller
foreldrene ikke ønsker å benytte plassen før i september/oktober, må barnehagene i
perioden august til oktober ha en høyere tetthet av barnehagelærere enn minimumskravet
som ligger i pedagognormen for å kunne ta imot barn i løpet av september/oktober. I denne
perioden mener Null til atten at det vil være en fordel med høyere tetthet av ansatte fra
august/september med tanke på kvalitet i barnehagene. Det vil være flere ansatte per barn
som vil gi bedre oppfølging i tilvenningsfasen.
6. Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet uttaler følgende: Det anslås at endringen av rettighetsbestemmelsen vil gi
om lag 9 600 flere ettåringer rett til barnehageplass det året de fyller ett år. Dekningsgraden
for ettåringer med rett til plass er i dag 78 prosent, noe som tilsier at det vil være behov for 7
500 plasser dersom det antas samme dekningsgrad for ettåringer født i september og
oktober. Per 15. desember 2014 gikk om lag 9 150 ettåringer født etter 31. august i

barnehage. Mange av plassene som kreves for å utvide retten til plass, er dermed allerede
etablert og finansiert av staten. Videre er det gjennom statsbudsjettene for 2015 og 2016
bevilget til sammen 740 mill. kroner (2016-kroner) til 3 400 flere småbarnsplasser.
Departementet vurderer på bakgrunn av dette at den foreslåtte forkortede ventetiden til
barnehageplass for barn født i september og oktober, allerede er finansiert fra statens side.

For at barnehagene skal imøtekomme endringen i barnehageloven sånn at barn født i
september /oktober skal få plass i september/oktober året etter, må barnehagene la plasser
stå tomme fra hovedopptak frem til oppstart/tilvenning den måneden barnet fyller ett år
med mindre foreldre ønsker oppstart fra august. Null til atten arbeider hele tiden med å
heve kvaliteten på barnehagetilbudet. De ansattes kompetanse er den viktigste
kvalitetsfaktor for å sikre et barnehagetilbud av god kvalitet. Overføringer til barnehager må
ta høyde for en kompensering av tapte utgifter fra foreldrebetaling for plasser som står
tomme sånn at de ansatte ikke blir en salderingspost.
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