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Høringsuttalelse om utvidet rett til barnehageplass i barnehage og innføring av 
minimum to årlige barnehageopptak 
 
 
 
Høringen ber oss ta stilling til følgende forslag:  
A. To årlige opptak - Nytt opptak i februar. 
B. To årlige opptak - Nytt opptak i oktober. 
 
Begge alternativene omfatter en utvidelse av retten til plass for barn som fyller et år i september 
eller oktober. Alternativene legger til rette for at ordningen senere gradvis vil kunne bli utvidet, 
men det kan først være aktuelt å innføre når det er budsjettmessig dekning for det. 
 
Horten kommune ser det som positivt at departementet ønsker å redusere ventetiden for 
barnehageplass for familier som etter dagens rettighetsbestemmelse har lang ventetid, og for 
tilflyttende barn ved at det innføres krav om flere barnehageopptak i året. 
 
I Horten kommune har alle med rett til plass etter dagens lovverk fått tilbud om plass. For tiden 
har vi ca 90 barn på venteliste. Ca halvparten av disse barna, vil ha rett til plass ved utvidelse 
av retten og ved 2. opptak i oktober. Ved 2. opptak i februar, antar vi at alle de 90 barna på 
ventelisten, og eventuelt nye søkere vil ha rett til plass. 
  
Begge forslagene forutsetter at kommunen må ha en viss overkapasitet i barnehagene, både 
bygningsmessig og personalmessig. Perioden med overkapasitet fordeler seg ulikt på de to 
forslagene, med henholdsvis 6 mnd og 2 mnd. Da Horten kommune ikke har overkapasitet, vil 
begge forslagene føre til behov for etablering av flere barnehageplasser og gi en økonomisk 
utfordring.  
 
Horten kommune støtter forslaget om to årlige opptak - Nytt opptak i oktober. Vi vurderer at 
forslaget vil sikre en kortere ventetid for de som fyller et år i september og oktober, uten at 
perioden med overkapasitet vil bli så lang som ved nytt opptak i februar. Supplert med et 
løpende opptak vil forslaget også gi gode muligheter for tilflyttende barn. 
 
Søknadsfristen bør fastsettes av kommunen for å kunne ta hensyn til lokale behov, f.eks opptak 
til interkommunale barnehager, budsjettprosess og administrasjonens ressurser. Horten 
kommune har i dag søknadsfrist 1.mars til hovedopptaket, og foreslår 1. juni som frist til 2. 
opptak. Begge forslagene medfører en utvidet saksbehandling og økte utgifter til både materiell 
og personell.  
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Årsmelding for barnehagene legger grunnlaget for rammeoverføring til Horten kommune. Ved to 
hovedopptak bør det vurderes hvordan det samlede antall barn pr. år skal rapporteres. En 
overkapasitet i barnehagene må finansieres av rammetilskuddet. For å imøtegå denne 
problemstillingen, foreslår Horten kommune at det rapporteres på det totale antall plasser i 
motsetning til dagens ordning, der det rapporteres på antall barn.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hanne Bakke         Ellen Tetlie 
Konstituert barnehagesjef       Rådgiver 
 
 
 
 
Kopi: Hovedutvalg for kultur, oppvekst og familie.  
Grunnet høringsfrist 14.januar har politisk behandling ikke vært mulig. 
 
 
 


