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Høringsuttalelse – Endringer i barnehageloven – kortere ventetid på barnehageplass 

 

Norges Kvinne- og familieforbund (K&F) har mottatt nevnte forslag til endringer til uttalelse. 

K&F har i en årrekke drevet en rekke barnehager, både korttids, halvdags- og 

heldagsbarnehager. Fortsatt drives mange barnehager i våre lokallags regi. Alt bygget opp 

rundt frivillighet og uten inntekt til oss som eier. Snarere tvert imot. Ikke sjelden har lokallag 

aktiviteter for å skaffe midler til driften av barnehagen og bedre og videreutvikle tilbudet. 

 

K&F som organisasjon har også engasjert seg i barnehagepolitiske spørsmål med bakgrunn i 

vårt familiepolitiske arbeid. Det er dermed gledelig for oss å kunne uttale oss om dette 

forslaget. 

 

K&F er i utgangspunktet positiv til forslaget. Vi har sett at mange foreldre bringes i en 

vanskelig situasjon når de ikke kom med innunder garantiordningen. Forslaget vil avhjelpe 

situasjonen noe. Vi har dog likevel noen merknader vi håper vil tas med i utarbeidelsen av det 

endelige forslaget. 

 

Oppstart for barn med garanti fra september eller oktober 

Vi har registrert at det åpnes for at kommuner kan la foreldre bestemme opptak i september 

eller oktober. Vi tror dette er meget positivt. Vi får allerede i dag henvendelser fra foreldre 

som savner dette. De opplever at de må akseptere en plass fra august og betale for denne fra 

august. Dette kan for en del familier bli en økonomisk belastning. Vi vil derfor gå inn for at 

kommunene pålegges at foreldre som kommer innunder den nye garantiordningen skal 

bestemme oppstartstidspunkt og betale fra den dagen barnet begynner i barnehagen. Tilskudd 

til kommunene må da økes i tråd med dette. Videre må samme ordningen gjelde for tilskudd 

til private barnehager. Vi ber om at rammetilskuddet til kommunene til dette formål 

øremerkes. Dette fordi det lettere kan komme frem hvor stor denne ekstra rammen er. Videre 

at kommunene da pålegges å benytte midlene til det de er ment for. Mange kommuner sliter 

fortsatt økonomisk og har mange andre gode formål de gjerne skulle hatt midler til som 

kanskje ikke dekkes via dagens rammer. 
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Opptakskriterier for private barnehager 

K&F er imot at kommunene i større grad enn allerede i dag, skal kunne bestemme 

opptakskriterier for de private barnehagene. De private barnehagene har allerede nok av 

offentlige direktiver og kommunale pålegg. Opptakskriterier i private barnehager er en del av 

barnehagens mulighet til å gitt sitt eget preg på barnehagen og innhold. Private barnehager er 

ikke en ensartet gruppe og vi opplever det som direkte feil at kommunene skal ha økt 

innflytelse på opptakskriteriene. 

I dag står fortsatt private barnehager for en stor del av barnehagedekningen landet over. 

Dersom mulighetene for de private til å ha barnehage med sitt særpreg fjernes vil kanskje 

enda flere legge ned sin virksomhet. Man risikerer da en nedgang i barnehagedekningen. 

 

Vi savner 

I forslaget savner vi noe om mulighetene for å kunne søke plass før man faktisk har flyttet til 

en kommune. Mange steder er det et krav fra kommunen at man må være 

folkeregisterregistrert i kommunen med adresse i tilflyttingskommunen før man kan søke om 

barnehageplass. Ikke sjelden er det slik at etter kjøp av ny bolig så kan det gå noen måneder 

før overtagelse og innflytting.  Og man kan ikke folkeregister registrere seg på 

tilflyttingsadresse før man faktisk har flyttet dit. Dermed er det mange som ikke kommer med 

i hovedopptak for august. Dette gjelder ikke bare for familier med ettåringer, men alle med 

barn i barnehagealder. 

Det å kunne starte i barnehage i sin nye kommune er en flott måte å bli kjent og inkludert i 

nærmiljøet. Videre så gir det foreldre en trygghet og forutsigbarhet. Vi ber derfor om at denne 

ordningen endres slik at foreldre kan søke plass når de har kjøpt bolig i kommune de ikke bor 

ved hovedopptak uten å være folkeregistrert i tilflyttingskommunen. 

 

Dersom det skulle være behov for ytterligere utdyping eller kommentarer i forbindelse med 

vår uttalelse, så ta gjerne kontakt. 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Kvinne- og familieforbund 

 
Elisabeth Rusdal 

forbundsleder 
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