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Emne: Innspill til høring av forslag til endringer i barnehageloven — Utvidelse av retten til 
barnehageplass 

 
Innspill til høring av forslag til endringer i barnehageloven — Utvidelse av retten til barnehageplass 
og innføring av minimum to årlige barnehageopptak: 
 
Svar på høring av barnehageloven fra Lindesnes og Mandal kommune: 
 
I høringsnotatet foreslår departementet å endre barnehageloven § 12 a om rett til plass i barnehagen. 
Departementet fremmer to alternativer for endring av bestemmelsen: 

o 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. 

o 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. 

 
Lindesnes og Mandal kommune ønsker at barnehageloven ikke endres, men at det kun er et 
hovedopptak i året. 
Skal det innføres to hovedopptak må staten gi mer øremerkede midler til kommunene for at kommunen 
skal kunne klare å følge opp følgende: 

 Nok barnehageplasser til enhver tid 
 Stabilitet i barnehageplasser:  Eksempel: Lindesnes har full barnehagedekning for alle 

barn med og uten rett. Utfordringen er høsthalvåret når det er ledige 
barnehageplasser. Det er vanskelig for både kommunal og ikke-kommunale å holde 
samme bemanning hele veien når man har flere barnehageplasser som ikke er fylt 
opp. Det krever gode rammevilkår når det gjelder økonomi. I dag er rammevilkårene 
meget, meget stramme både kommunalt og hos de ikke-kommunale. 

 Administrative ressurser: To hovedopptak gir økt arbeidsmengde til kommunenivået 
og på barnehagenivå (styrer). Barnehageopptak krever mye saksbehandling. 

 Barn som fyller ett år i september eller oktober har rett til plass innen utgangen av 
oktober samme år – retten bør knyttes opp til hovedopptaket i mars før barnet fyller 
et år.  

 
Vi håper at kommunenes tilbakemeldinger vil få påvirkning i arbeidet med barnehageloven.  
 
På vegner av Mandal og Lindesnes kommune. 
 
Med vennlig hilsen 

  

Lena V. Wilhelmsen 
Oppvekst- og kultursjef 
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