
 

 

Høringssvar fra FUB om endringer i barnehageloven – kortere 
ventetid på barnehageplass 

 
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser til brev fra departementet av 
18.1.2016 og takker for muligheten til å gi innspill til høringen om 
endringer i barnehageloven og kortere ventetid på barnehageplass.  
 
Som foreldreutvalg er selvfølgelig FUB svært opptatt av 
barnehagetilbudets tilgjengelighet for alle foreldre, og at tilbudet gir alle 
foreldre like muligheter og forutsetninger. 
 
FUB er glad for at departementet nå fremmer forslag om endring i 
barnehageloven, som reduserer tiden foreldre og barn må vente på 
barnehageplass, og utvider retten til å omfatte barn som er født i 
september og oktober. FUB ønsker at denne retten også må få gjelde for 
barn født i november og desember, da skillet for når på høsten barnet er 
født i forhold til retten til barnehageplass oppleves som unødvendig og 
kunstig.  FUB har samtidig forståelse for at denne rettigheten må innføres 
suksessivt, men har et sterkt ønske om at rettigheten for alle barn født 
innenfor samme år raskt blir fremmet og lovfestet fra Departementets side. 
 
Hva angår opptakskrets i en kommune, så mener FUB at private 
barnehager bør ha samme opptakskrets lik den kommunen har. Private 
barnehagers rett til å definere sin egen opptakskrets bør avvikles, da FUB 
mener det er viktig at det ikke skapes homogene barnehager. Aktuelle 
medlemmer av de private barnehagene som bor utenfor kommunen, kan 
eventuelt settes inn i opptakskriteriene. Dette vil kreve endringer i dagens 
barnehagelov.  
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Økonomiske konsekvenser 
 
Departementet skriver at det er behov for 7500 flere barnehageplasser, og 
at de selv har finansiert 3400 av disse de to siste årene. Ettersom mange 
kommuner har prioritert barnehagetilbudet høyt, så finnes de resterende 
4100 plassene allerede. FUB er ikke enig i at dette er statens fortjeneste, 
da disse 4100 barnehageplassene er et resultat av kommunalt selvstyre. 
Dette betyr også at mange kommuner ikke vil ha nok plasser med mindre 
departementet fullfinansierer denne økningen til rettighetsbarn. FUB er 
enig i at det må forventes at kommunene har brukt de 740 millionene som 
er gitt i 2015 og 2016 til barnehageplasser, men utover dette mener FUB 
den resterende kostnaden må finansieres av Regjeringen. FUB frykter at 
konsekvensen ellers kan bli at det blir etablert hastetilbud med altfor dårlig 
kvalitet. En slik lovbestemmelse må etterfølges av midler til drift av nye 
barnehageplasser. 
 
FUB støtter departementets endringer i følgende lovtekst: 
 
Departementet foreslår følgende endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 
barnehager (barnehageloven):  
Paragrafnummeringen i § 12a, endres til § 12 a.  
§ 12 a andre ledd skal lyde:  
«Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen 
utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven 
med forskrifter.»  
Nåværende § 12a andre ledd blir tredje ledd.  
Nåværende § 12a tredje ledd oppheves.  
§ 12 a vil etter forslaget lyde:  
§ 12 a Rett til plass i barnehage 
 
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes 
om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra 
august i samsvar med denne loven med forskrifter.  
Barn som fyller ett år i september eller oktober det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen 
utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven 
med forskrifter.  
Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 
 
 
 
 



 

 

8. Forslag til merknader  
Til § 12 a andre ledd  
Bestemmelsen gir barn født september eller oktober, rett til 
barnehageplass i løpet av den måneden barnet fyller ett år. Retten til plass 
forutsetter at det er søkt om plass innen den fristen som er fastsatt av 
kommunen. Foreldre plikter å betale foreldrebetaling fra den måneden 
barnet begynner i barnehagen. Foreldre med barn født i september eller 
oktober kan velge å la barnet begynne i barnehagen i august, dersom 
kommunen tilbyr plass fra denne måneden. 
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