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Svar på høring om kortere ventetid på barnehageplass 
 

 

Utdanningsdirektoratet støtter i det vesentlige forslaget om kortere ventetid til 

barnehageplass. 

 

Vi ønsker imidlertid å gjøre Kunnskapsdepartementet oppmerksomme på at forslaget til 

endringer i barnehageloven § 12a kan ha konsekvenser for finansieringen av private 

barnehager. Bemanningen i barnehager vil i hovedsak være konstant, men med 

regelendringen kan tidspunkt for økning i barnetall i denne perioden bli mer tilfeldig. Dette 

kan spesielt gi utslag i kommuner som har egne tidspunkter for telling av barn i kommunale 

barnehager eller rapportering av barn i private barnehager. Tidspunkter for 

telling/rapportering som tidligere var representative for barnetallet på høsten, som etter 

hovedopptaket i august, kan nå bli mindre representative. Også månedlige 

tellinger/rapporteringer i august, september og oktober kan gi uheldige utslag. Dette 

medfører en risiko for at private barnehager tilpasser seg finansieringen på en måte som er 

uheldig for foreldre som ønsker plass. Kunnskapsdepartementet kan vurdere om regelverket 

bør endres slik at kommunene kun kan bruke rapporteringen 15. desember som grunnlag 

for å beregne barnetallet på høsten.  

 

Både barnetallet og utgiftene som følge av flere ansatte i de kommunale barnehagene øker 

som følge av lovforslaget, og begge deler påvirker tilskuddssatsen. Om den øker eller 

synker er imidlertid avhengig av forholdet mellom barnetallet og antallet ansatte.  

Tilskuddssatsene til private barnehager blir beregnet på bakgrunn av to år gamle 

kommuneregnskap. For tilskuddsåret 2016 er det kommuneregnskapet fra 2014 som ligger 

til grunn for tilskuddssatsene. Det innebærer at følgene av den foreslåtte lovendringen ikke 

får utslag i tilskuddssatsene til de private barnehagene før 2018. Det kan føre til 

skjevfordelingen mellom kommunale og private barnehager hva gjelder midler til drift i 

perioden 2016 til 2018, noe som igjen kan påvirke kvaliteten mellom de private og 

kommunale barnehagene.  

 

Skrivefeil: «denne loven» endres til «loven her», jf. Justisdepartementets lovteknikk. 
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