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HØRING OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN – RETT TIL 

BARNEHAGEPLASS FOR BARN FØDT I NOVEMBER – OSLO KOMMUNES 

HØRINGSUTTALELSE 

 

Det vises til høringsbrev av 24.01.2017 om utvidelse av barns lovfestede rett til barnehageplass. 

 

Byråden  for oppvekst og kunnskap avgir i henhold til delegert fullmakt følgende 

høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven om rett til plass for barn født i 

november: 

 

Oslo kommune støtter forslaget om at lovfestet rett til barnehageplass også skal omfatte barn 

født i november. Oslo kommune ønsker at flere barn skal få plass i barnehage og er allerede i 

gang med en storstilt utbygging av nye barnehageplasser. Planlagt etablering av nye plasser i 

Oslo i 2017 gir rom for at barn født i november kan tilbys plass fra den måneden de fyller ett 

år, og foreldre med barn født i november er bedt om å søke om plass senest 1.3.2017. Oslo 

kommune er også enig i at det skal være opp til kommunen hvordan opptaket organiseres slik 

det foreslås i høringsnotatet.   

 

Oslo kommune mener at private barnehager i likhet med de kommunale må pålegges å tilby 

plass til barn med lovfestet rett foran barn uten lovfestet rett. Private barnehager har rett til 

samme offentlig finansiering som kommunale barnehager, men har ikke de samme pliktene. 

Kommunen har ansvaret for at alle barn får oppfylt sin rett til barnehageplass, men har kun 

styring over halve barnehagesektoren i Oslo. Det innebærer at hovedopptaket blir uforutsigbart 

for kommunen og det vanskeliggjør planlegging av opptaket og fordelingen av plasser. 

 

Selv om Oslo kommune har tatt høyde for mulige utvidelser av retten til barnehageplass i sine 

utbyggingsplaner, mener kommunen det er svært uheldig at slike lovendringer varsles så kort 

tid før planlagt ikrafttredelse. Det skaper utfordringer for budsjettarbeidet i kommunene, 

dimensjoneringen av kapasiteten og gjennomføringen av hovedopptaket.  

 

Oslo kommune støtter forslaget om å gjennomføre en evaluering av endringene i retten til 

barnehageplass innen 2019. Utvidelsen av retten til å omfatte barn født i perioden september-

november innebærer redusert ventetid for en barnehageplass, men ventetiden er fortsatt ulik, 
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avhengig av når på året barna er født. Ønsket om mer fleksible opptaksløsninger må også veies 

opp mot hensynet til kvaliteten i barnehagene. Det vil være krevende å finne løsninger som 

innebærer lik ventetid for alle barn og samme krav til voksen- og pedagogtetthet hele året, uten 

å unngå betydelig overkapasitet i barnehagene deler av året.  

 

Overkapasitet medfører betydelig merkostnader for kommunene, samtidig med at kommunene 

får tapt foreldrebetaling for månedene som plassene ikke blir fylt opp. Økte driftskostnader i de 

kommunale barnehagene gir økte kostnader i form av høyere tilskudd til private barnehager. 

Oslo kommune kan ikke se at dette er hensyntatt i den statlige finansieringen. 

 

Oslo kommune synes det er uryddig av Stortinget å først bevilge midler som en del av veksten i 

frie inntekter for etterpå å binde inntektene opp i en lovendring. Dette er et klart brudd med 

prinsippet om kommunenes disposisjonsrett til frie inntekter og prinsippet om at nye oppgaver 

skal være fullfinansierte. 
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Tone Tellevik Dahl  

byråd for oppvekst og kunnskap 
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