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Høring av forslag til endringer i barnehageloven –  
Utvidelse av retten til barnehageplass og innføring av minimum 
to årlige barnehageopptak 

Det vises til brev av 14. oktober 2013 der vi inviteres til å avgi innspill til departementets 
forslag til endringer. Null til atten (tidligere Barne- og ungdomsarbeiderforbundet) 
organiserer rundt 8600 medlemmer som er ansatt i barnehager, skoler, SFO og 
barnepleiere på sykehus.  Organisasjonen er tilsluttet Delta og YS.   
 
Hva saken gjelder 
I høringsnotatet foreslår departementet å endre barnehageloven § 12a om rett til plass i 
barnehagen. Departementet legger frem to alternativer for endring av rett til 
barnehageplass og innføring av minimum to årlige barnehageopptak. Endringsforslagene 
utvider retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i september eller oktober. 
 
Alternativ a. To årlige opptak- Nytt opptak i februar 
 
- innebærer at barn som fyller ett år i september eller oktober etter søknad får rett til  
  barnehageplass innen utgangen av februar året etter. 
- innebærer at det minimum har to årlige opptak i året med 6 måneders mellomrom slik at 
  opptakene er mest mulig fordelt i løpet av året . Det bør dermed være ett opptak i august 
  og ett opptak i februar. 
- dette vil sikre kortere ventetid for barnehageplass for barn født i september eller oktober,  
  og for barn som har fylt ett år og har flyttet til kommunene etter forrige opptak. 
- innebærer at barnehagene må ha kapasitet til å ta i mot barna som fyller ett år i  
  september eller oktober, i barnehagen i februar. Kommunene må da endre prosedyrene 
  for søknader samt øke barnehagekapasiteten. Dette medfører at barnehagene i perioden 
  august til februar dermed må ha en viss overkapasitet, både bygningsmessig og 
  personalmessig. 
 
Alternativ b. To årlige opptak – Nytt opptak i oktober 
 
- innebærer at barn som fyller ett år i september eller oktober etter søknad får rett til 
  barnehageplass ved nytt hovedopptak innen utgangen av oktober det året barnet fyller 
  ett år. 
- innebærer at ventetiden vil dermed bli kortere for barn som fyller ett år i september eller  
  oktober. 
- to årlige hovedopptak – ett i august og ett i oktober 
- innebærer endring av prosedyrer for søknader og tilpasse disse til ordningen med to 
  opptak. 
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- innebærer at barnehagen må ha kapasitet til å ta i mot barna når barna skal starte i  
  barnehagen i oktober og at barnehagene i perioden må ha en viss overkapasitet, både 
  bygningsmessig og personalmessig. 
 

Null til attens kommentar 
 
Null til atten støtter ikke høringsforslagene fra Kunnskapsdepartementet om å innføre to 
hovedopptak i året. En innføring av minimum to hovedopptak vil innebære store 
økonomiske og bygningsmessige konsekvenser samt problemer med rekruttering av 
kvalifisert bemanning i den perioden barnehagen eventuelt drives med overkapasitet.  
Null til atten er enig i at retten til barnehageplass bør utvides gradvis i takt med at det er 
ett hovedopptak med kontinuerlig supplerende opptak gjennom året. 
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