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Høring, forslag til endringer i barnehageloven 

 

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 14. oktober 2013, hvor det foreslås 

innføring av to barnehageopptak i året. 

 

Hovedorganisasjonen Virke representerer 17 300 virksomheter med 215 000 ansatte i 

bredden av næringslivet og frivillig sektor. Blant disse er også private barnehager, som har 

interesse av denne saken. 

 

Virke er kjent med at regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet har gått bort fra tanken 

om å innføre to barnehageopptak i året per nå. Virke mener likevel saken er prinsipielt viktig, 

og avgir høringssvar. Saken er heller ikke formelt trukket fra departementets side.  

 

Virke mener: 

 

 To barnehageopptak i året er positivt og bygger opp under arbeidslinja 

 De fremsatte alternativer bidrar til bedring for foreldre som har barn født i 

oktober og november, men løser lite for resten 

 Uansett modell som velges må det tas hensyn til private aktører og legges til 

rette for likeverdig finansiering. 

 

1. Virke støtter forslag om to barnehageopptak i året.  

 

Virke støtter forslag som bygger opp under arbeidslinja og høy sysselsetting. Vi støtter 

derfor forslaget om to barnehageopptak i året. Det har over tid vært en utfordring for mange 

foreldre at ventetiden på barnehageplass kan bli lang. Dette gjelder aller mest for de som får 

barn etter 1. september. Virke mener det bør legges ressurser i å få reell, full 

barnehagedekning. Vi har derfor tatt til orde for at kontantstøtten bør fjernes, og at midlene 

bør overføres til barnehageplasser i stedet for. Med reell dekning mener vi også at 

barnehageplassen må være i rimelig nærhet til foreldrenes bosted eller arbeidsplass. Det er 

liten hjelp i en barnehageplass som ligger så langt unna at det blir praktisk vanskelig å 

kombinere henting og levering med å være i (full) jobb. 
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2. Virke støtter alternativ 2 for opptak 

 

Virke har vurdert de to fremsatte alternativene for praktisk gjennomføring av to 

barnehageopptak. Utfordringen ved begge forslag, er at de ikke løser noe for foreldre med 

barn født senere på året enn september og oktober, eller tidlig i det neste året. Dermed 

forskyver man egentlig bare problemet med lang ventetid. På sikt må målet derfor være 

løpende opptak eller i alle fall betydelig kortere maksimum ventetid på barnehageplass. 

 

Fordelen med alternativ 2, er slik vi ser det: 

 

 Foreldre som er ferdige med permisjonen i løpet av oktober vil få plass i 

oktober og slipper å vente helt til februar. Dette er en bedre løsning for 

arbeidslinja.  

 Ordningen gir kortere periode med ledige plasser i barnehagen. Dette 

innebærer også mer kortvarig behov for overkapasitet på personalsiden og 

fysisk plass.  

 Alternativet virker bedre sett med pedagogiske øyne. Selv om det vil ta lengre 

tid før barnegruppen har "satt seg", får man lengre tid med stabilitet i 

barnegruppen (hele vårsemesteret). 

 

 

3. Likeverdig finansiering for private og kommunale barnehager 

 

Som departementet påpeker kan innføring av to barnehageopptak i året få konsekvenser for 

den økonomiske likebehandlingen av kommunale og ikke-kommunale barnehager. 

Departementet viser til at Utdanningsdirektoratet får i oppgave å gjennomgå dette i en 

helhetlig gjennomgang av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager. 

 

Virke mener det er svært viktig at private barnehager må sikres likeverdig finansiering som 

de kommunale barnehagene. Dette gjelder uavhengig av innføring av to barnehageopptak i 

året, og er helt vesentlig i direktoratets gjennomgang av forskriften. Dette gjelder både 

tilskudd (som må opp i 100 prosent også for private aktører) og dekning av kapitalkostnader. 

Dette blir desto viktigere dersom man lander på en løsning for innføring av to 

barnehageopptak som krever at de private barnehagene må planlegge for lengre 

overkapasitet på personal og bygningsmasse. Det må unngås situasjoner der barnehagene 

eksempelvis må permittere ansatte fordi de ikke økonomisk klarer perioder med 

overkapasitet.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

 

 

Inger Lise Blyverket /s                                                                       Gry Myklebust /s 

Leder arbeidslivspolitikk               fagsjef arbeidslivspolitikk

  


