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SVAR PÅ HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN  

 

Viser til høringsforslag til endringer i barnehageloven datert 14.10.13.  

 

Vedlagt følger svar fra Tromsø kommune. Høringsuttalelsen ble vedtatt i byrådet 19.12.13, 

men vil ikke bli behandlet i kommunestyret før etter svarfristen. Det tas derfor forbehold om 

at Tromsø kommunes svar på høringsforslaget blir vedtatt i kommunestyret 29.01.14.  

 

Tromsø kommune ønsker at alle barn skal ha lik tilgang til barnehageplass, uavhengig av 
når på året barnet er født. Kommunen er derfor positiv til innføring av flere barnehage-
opptak og utvidet rett til barnehageplass, under forutsetning av at dette fullfinansieres av 
staten.  
 
I høringsnotatet fremkommer det at det er tatt høyde for at en del av plassene allerede er 
etablert, og dermed finansiert av staten. Tromsø kommune stiller spørsmål ved hvorfor 
det hevdes at allerede etablerte plasser for barn født i september og oktober er finansiert 
av staten, samtidig som det bevilges midler for å dekke kostnaden knyttet til utvidelsen av 
rett til barnehageplass. Etter vår vurdering vil ikke utvidelsen av rett til barnehageplass 
være fullfinansiert dersom overføringen fra staten reduseres for allerede etablerte 
plasser.  
 
Under forutsetning av at endringen i barnehageloven blir finansiert fullt ut, mener Tromsø 
kommune at alternativ 2 er å foretrekke. Det vil si at barn født i september eller oktober 
får plass innen oktober samme år. I forhold til alternativ 1 vil dette medføre kortere 
ventetid for de aktuelle barna, samt at perioden man må gå med overkapasitet vil bli 
kortere. Tromsø kommune ønsker at man på sikt innfører at alle barn har rett til 
barnehageplass innen kort tid etter fylte ett år, f.eks. innen to måneder. Alternativ 2 vil 
kunne utvides slik at dette blir ivaretatt.  
 
Kunnskapsdepartementet viser til at flere opptak vil kunne få konsekvenser for den 
økonomiske likebehandlingen, og at dette vil bli vurdert nærmere som en del av en 
helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen. Det er svært viktig at det tas hensyn til 
hvordan endring i barnehageloven vil påvirke tilskuddsberegningen. Dette bør ikke gjøres i 
ettertid, men være en del av helhetsvurderingen.  
 



 

 

Når det gjelder spørsmålet om søknadsfrist ønsker Tromsø kommune at det skal være 
størst mulig grad av kommunal styring. Søknadsfristene bør derfor fastsettes av 
kommunene. For Tromsø kommune vil det være vanskelig å sette søknadsfristen noe 
nærmere opptaksdato enn det vi gjør i dag. Dersom det på sikt blir flere opptak gjennom 
året, vil det ikke være behov for å endre på dette.  
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