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Høring - Forslag til endringer i barnehageloven - Utvidelse av retten til barnehageplass 

og innføring av minimum to årlige barnehageopptak 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 14.10.13, angående 

ovennevnte.  

 

LO er kjent med at den sittende regjering i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) har trukket 

forslaget om å innføre minst to årlige opptak. Vi vil likevel benytte anledningen til å støtte 

innføring av minst to årlige barnehageopptak gjennom en gradvis innfasing i tråd med 

forslaget i høringsnotatet.  

 

Full barnehagedekning, god kvalitet og makspris er forutsetninger for at barnehage skal være 

en reell valgmulighet for alle familier. I tillegg til at barnehageplass er viktig for barns læring, 

er det også svært viktig for å fremme yrkesdeltakelse blant kvinner og likestilling.  

 

Gjennom de siste ti årene er det gjennomført en kraftig utbygging av barnehagesektoren 

samtidig som maksimalpris er innført og gradvis trappet ned til en akseptabel pris. Imidlertid 

har det gjenstått som en utfordring at retten til barnehageplass det året man fyller ett år, kun 

har vært gjeldende for barn født før 1. september. Som omtalt i høringsnotatet, var det per. 15. 

desember 2012 om lag 9 800 ettåringer i barnehage med fødselsdag etter 31. august. Dette 

viser at mange ettåringer har fått plass selv uten en lovfestet rett. Andre barn og familier har 

måttet vente lengre og noen helt til barna er nærmere to år.  

 

Derfor var det svært gledelig da den forrige regjeringen tok satsningen på barnehager ett skritt 

videre, og foreslo en innfasing av minst to årlige barnehageopptak i alle kommuner. LO er 

tilsvarende svært skuffet over at den sittende regjeringen nå gjennomfører store kutt til 

barnehagesektoren og samtidig øker kontantstøtten.  
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Når det gjelder den konkrete måten å gjennomføre innfasingen på, støtter LO alternativ b. 

Som departementet selv skriver, innebærer begge alternativene at barnehagene må ha en viss 

overkapasitet, både bygningsmessig og personalmessig i perioden fra august. Da framstår det 

som fornuftig og rimelig at barn født i september og oktober kan begynne i barnehagen så 

snart som mulig.  

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Hans-Christian Gabrielsen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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