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Høringssvar forslag til endringer i barnehageloven 

Viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 14.10.13 om endringer i barnehageloven – 

utvidet rett til plass i barnehage og innføring av minimum to årlige barnehageopptak. 

Samskipnadsrådet er en paraplyorganisasjon for alle de 23 studentsamskipnadene i Norge og 

sender felles høringssvar.  

 

Om studentbarnehagene 

21 studentsamskipnader driver pr. d.d. studentbarnehager. Disse barnehagene mottar tilskudd 

som en ikke-kommunal barnehage, foreldrebetaling, et statlig tilskudd pga barnehagenes 

formål om lik rett til utdanning og hos noen studentsamskipnader deler av semesteravgiften.  

En studentbarnehage skiller seg fra en ordinær barnehage gjennom studenttilpassede tiltak 

som reduserte priser, eksamensåpne barnehager, sommeråpent, tar inn syke barn før eksamen 

og har fleksible åpningstider. Formålet med barnehagene er å støtte studerende foreldre med å 

fullføre studiene på normert tid. Mange barnehager tar også i mot internasjonale barn, og har 

løpende opptak for øvrige studenter. Studentsamskipnadene har i dag om lag 2500 plasser i 

Norge. 

 

Flere opptak  

Mange studentbarnehager operer med løpende opptak. For disse barnehagene er den foreslåtte 

lovendring av liten betydning. For de som ikke har løpende opptak, har de fleste to opptak i 

året normert rundt studiestart i januar/februar og juli/august. Dette er svært viktig for å sikre 

studerende foreldre grunnleggende forutsetninger for å kunne følge undervisningen som etter 

kvalitetsreformen er blitt mer obligatorisk, også på klokkeslett frem til 20:00. Særlig enslige 

forsørgere skiller seg betydelig fra andre studentgrupper hva gjelder helsetilstand og velferd:  
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Alle 3 85 6 86 12 3 10 67 13 7 

Menn  3 84 4 86 12 3 9 73 8 6 

Kvinner 2 86 7 86 12 3 12 63 17 6 

Enslige 3 88 6 85 13 2 12 70 14 9 

Enslige 

forsørgere 10 69 21 76 20 4 18 29 21 14 

Par uten 

barn 1 86 4 88 10 2 8 67 12 3 

Par med 

barn 5 74 8 85 12 3 10 46 15 6 

 



22 prosent av studentene har barn. Studentbarnehagene er et supplement til det ordinære 

velferdstilbudet som blant annet øvrige barnehager tilbyr. En minimumsbestemmelse på to 

opptak i året vil bedre forutsetningene for studerende foreldre som ikke har barn i 

studentbarnehage betraktelig og være et viktig grep.  

 

Kunnskapsdepartementet ber oss særlig vurdere hvilke av de to skisserte alternativer som bør 

velges: 

 

A) To årlige barnehageopptak – Nytt opptak i februar 

Det første alternativet innebærer at barn som fyller ett år i september eller oktober 

etter søknad får rett til barnehageplass innen utgangen av februar året etter.  

 

B) To årlige opptak – Nytt opptak i oktober.  

Det andre alternativet er at barn som fyller ett år i september eller oktober etter søknad 

får rett til barnehageplass innen utgangen av oktober det året barnet fyller ett år.  

 

For studenter som søker om høyere utdanning 15.april og starter enten medio august eller 

medio januar, er det beste alternativet alternativ A. Under oppkjøringen til eksamen i 

april/mai eller nov/des er det svært viktig at studenten får konsentrere seg og brukt tid på 

studier. Norge har hatt og ser fortsatt en stor økning i antallet studenter. Veksten også i etter- 

og videreutdanning gjør at det er enda mer viktig å ta hensyn til semesterets start når man skal 

dimensjonere når på året de to opptakene skal foretas.  

 

Likebehandling 

I henhold til lov om finansiering av ikke-kommunale barnehager skal ikke-kommunale 

barnehager likebehandles med kommunale barnehager hva angår offentlig finansiering. Det er 

viktig at det nye regelverket for minst to opptak i året innrettes på en slik måte at dette 

prinsippet videreføres.  

 

Kvalitet 

Stortinget har svært mange gode ambisjoner for barnehagen. De siste årene, blant annet i 

stortingsmelding nr.24 (2012-2013) er det varslet flere høyere krav til kvalitet, herunder 

kvalifisert personell. Når kunnskapsdepartementet forslår å utvide antall opptak til minimum 

to, er dette også et positivt, men ressurskrevende tiltak. For å sikre kvalitet og nok plasser i 

barnehagene er det viktig at Kunnskapsdepartementet vurderer den helhetlige økonomiske 

situasjonen til barnehagene før flere krav stilles for å sikre at ansatte har de rammene som er 

nødvendig for å drive kvalitativt gode barnehager.  

 

Utover dette har Samskipnadsrådet ingen merknader til høringsforslaget fra 

Kunnskapsdepartementet. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Lisbeth Dyrberg 

Leder Samskipnadsrådet i Norge 

 

 


