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Vedtak 
Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse til 
Kunnskapsdepartementet: 
 

1. Trondheim kommune støtter forslaget til endringer i barnehagelovens § 12 a om rett 
til plass i barnehage. 
 

2. Trondheim kommune er ikke enig i at utvidelse av retten til barnehageplass for barn 
som fyller ett år i november, er finansiert på nasjonalt nivå. Trondheim kommune 
viser her til at denne bestemmelsen kom inn gjennom budsjettforliket uten at det ble 
lagt inn ekstra penger. Dersom regjeringen mente at dette allerede var finansiert, 
burde dette kommet fram av regjeringens budsjettforslag. Staten har de siste årene 
også redusert de frie inntektene til kommunene ut fra en forutsetning om at endringer 
i kontantstøtten fører til redusert etterspørsel etter barnehageplasser. I Trondheim 
har ikke endringene i kontantstøtten hatt noen effekt på etterspørselen etter 
barnehageplasser. Dette betyr at Trondheim kommune i stor grad har måttet bruke 
økningen i de frie inntektene, som ble begrunnet med flere barnehageplasser i 2015 
og 2016, til å opprettholde eksisterende barnehageplasser. Trondheim kommune 
mener at dette må tas hensyn til i revidert nasjonalbudsjett 2017 eller ved framtidig 
fordeling av skjønnstilskudd eller storbytilskudd. 

 
3. Trondheim kommune mener at det er kritikkverdig at staten ikke tidligere har gjort 

det klart overfor kommunene at staten anser at novemberbarna er finansiert ved 
tidligere bevilgninger.  Ettersom dette ikke var kjent før kommunestyrene vedtok 
budsjettet for 2017, blir kommunene satt i en økonomisk og praktisk vanskelig 
situasjon når novemberbarna får lovfestet rett i 2017. Videre mener Trondheim 
kommune at det er svært uheldig at midler som først blir tildelt kommunene som en 
reell vekst i de frie inntektene, i etterkant blir bundet opp til den økonomiske 
konsekvensen av en lovendring. 
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4. For at kommunesektoren skal kunne utøve en tilfredsstillende politisk og økonomisk 
styring av hele barnehagesektoren, mener Trondheim kommune at private 
barnehager, i likhet med kommunale, må pålegges å tilby plass til barn med lovfestet 
rett foran barn uten lovfestet rett til barnehageplass. 

 
 
 
 
Behandling: 
Ottar Michelsen (SV), forslag pva SV, Ap, SP 
Alternativt forslag til punkt 2 
Trondheim kommune er ikke enig i at utvidelse av retten til barnehageplass for barn som 
fyller ett år i november, er finansiert på nasjonalt nivå. Trondheim kommune viser her til at 
denne bestemmelsen kom inn gjennom budsjettforliket uten at det ble lagt inn ekstra 
penger. Dersom regjeringen mente at dette allerede var finansiert, burde dette kommet fram 
av regjeringens budsjettforslag. Staten har de siste årene også redusert de frie inntektene til 
kommunene ut fra en forutsetning om at endringer i kontantstøtten fører til redusert 
etterspørsel etter barnehageplasser. I Trondheim har ikke endringene i kontantstøtten hatt 
noen effekt på etterspørselen etter barnehageplasser. Dette betyr at Trondheim kommune i 
stor grad har måttet bruke økningen i de frie inntektene, som ble begrunnet med flere 
barnehageplasser i 2015 og 2016, til å opprettholde eksisterende barnehageplasser. 
Trondheim kommune mener at dette må tas hensyn til i revidert nasjonalbudsjett 2017 eller 
ved framtidig fordeling av skjønnstilskudd eller storbytilskudd. 
 
 
Votering 
Innstillinga unntatt pkt 2 og 4 ble enstemmig vedtatt 
Ved alternativ votering mellom innstillingas pkt 2 og Michelsens forslag, ble Michelsens 
forslag vedtatt mot 5 stemmer (2H, FrP, KrF, V) 
Innstillingas pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (FrP) 
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