
 
Høring av forslag til endringer i barnehageloven – Utvidelse av retten til barnehageplass og 

innføring av minimum to årlige barnehageopptak. 

 

Høringsuttalelse fra de private barnehagene i Asker.    14.01.14 

 

          

I høringsforslaget foreslår departementet å endre barnehageloven § 12 a om rett til plass i 
barnehagen. 
 
Departementet fremmer to alternativer for endring av bestemmelsen: 
 

1. Departementet foreslår at det stilles krav om minimum to årlige barnehageopptak og 
at rettighetsbestemmelsen endres slik at barn som fyller ett år i september eller 
oktober har rett til plass innen utgangen av februar året etter. 

2. Departementet foreslår at det stilles krav om minimum to årlige barnehageopptak og 
at rettighetsbestemmelsen endres slik at barn som fyller ett år i september eller 
oktober har rett til plass innen utgangen av oktober samme år.  

 
Vi har forståelse for at departementet foreslår endringer i barnehageloven for å 
imøtekomme foreldrenes ønsker om utvidet rett til barnehageplass for barn som fyller ett år 
i september eller oktober. 
I innledningen på høringsnotatet ser vi at dette først vil være aktuelt å innføre når det er 
budsjettmessig dekning for det. Men vi mener at disse to forslagene også må sees i et mer 
helhetlig bilde.  
Hvis disse forslagene skal kunne gjennomføres slik departementet ønsker vil vi komme med 
noen refleksjoner og problemstillinger rundt situasjonen. 
 
Det er ikke antall opptak i året som eventuelt løser problemene for oss, men utfordringer 
ved personal, økonomi og ressurser. 
For oss i private barnehager har det i prinsippet ingen betydning om det er 1 eller 10 opptak 
i året slik det er i dag. Vi må uansett sikre økonomisk, personal og ressursmessig 
forutsigbarhet. 
 
Slik situasjonen for barnehagene i Asker er i dag, er at vi stort sett får fylt opp plassene i 
august, men utfordringene kommer eventuelt utover høsten og i januar/februar hvor vi ofte 
får mange henvendelser. Det er uholdbart for oss å gå med ledig kapasitet i mange måneder 
for å kunne ta inn barn etter august. 
De fleste private og antakelig kommunale barnehager har slik situasjonen er i dag ikke 
mulighet til å drifte en barnehage med ledige plasser over tid. Barnehagene må sørge for å få 
inn barn i august slik at økonomien for barnehageåret er så forutsigbar som mulig. Hvis det i 
løpet av året blir ledig kapasitet blir det så fort som mulig tilbudt plass til den som eventuelt 
står på venteliste. Da tas det inn barn etter den enkelte barnehages vedtekter og 
opptakskriterier.  
Vi er enige i at barn bør ha rett til barnehageplass, men slik som situasjonen er i dag kan ikke 
barnehagene gå over lengre tid med færre barn enn barnehagen er godkjent for.  De private 



barnehagene får drifttilskudd ut i fra hvor mange barn som er registrert i barnehagen fra 
august, og dette korrigeres utover høsten.  
 
For å opprettholde god kvalitet i barnehagene må personalet være på plass fra starten av 
nytt barnehageår, det vil si fra august. Hvis denne ordningen skal gjennomføres vil det føre 
til betydelige kostnader for barnehagene fordi vi da må gå med overkapasitet. Det er pr. i 
dag vanskelig å få tak i barnehagelærere og annet kvalifisert personale langt ut i 
barnehageåret.  
 
241 millioner, slik departementet foreslår å innvilge til dette, vil i denne sammenheng være 
en svært liten sum fordi det uansett ikke er nok plass til alle 1- åringene uavhengig av når 
opptak nr. to vil finne sted. For at alle 1-åringer som har krav på barnehageplass skal kunne 
få dette er vi avhengige at det bygges flere barnehager og utdannes flere barnehagelærere.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Asker Gård 
Barnas Hus, Gullhella                        
Bikuben Barnehage  
Billingstad Barnehage SA                 
Bjerkås Barnehage                             
Borgen Skog Barnehage                     
Båstadmyra barnehage            
Engelsrud Barnehage                         
Espira Blakstad barnehage 
Espira Gullhella barnehage 
Frelsesarmeens bhg, Trollstua 
Frydendal Barnehage                         
Furuly Barnehage 
Holmentoppen Barnehage       
L’Eikestua barnehage 
Lilleborgen Barnehage                       
Læringsverkstedet Billingstad 
Læringsverkstedet Bjørndalen 
Nakuhel barnehagen 
Nansentunet Musikkbarnehage          
Nedre Bleiker Barnehus                      
Nesbru barnehage  
Nilsemarka Barnehage 
Regnbuen Steinerbarnehage 
Risenga Barnehage 
Rudolf Steiner bhg i Asker 
Sem Barnehage                                  
Tertitten Barnehage                            
Torp Høymyr Barnehage SA        
Vardåsen barnehage SA 
Vekstbarnehagen                                



Vollen Kystkulturbarnehage AS                           
Vollen montessoribarnehage              
Østenstad Menighetsbarnehage          
Ånnerud Barnehus  SA                           
Ånnerudtoppen  Barnehage                


