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1. Innledning 
 
Kunnskapsdepartementet legger med dette frem forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 
om barnehager (barnehageloven). Høringsforslaget foreslår å utvide retten til plass i 
barnehage og utvide antallet opptak til barnehagen til minimum to opptak per år. 
 
I høringsnotatet legger departementet frem to alternativer for hvordan retten til plass og antall 
årlige barnehageopptak kan utvides. Begge alternativene omfatter en utvidelse av retten til 
plass for barn som fyller ett år i september eller oktober. Alternativene legger til rette for at 
ordningen senere gradvis vil kunne bli utvidet. Videre utvidelse utover det som er foreslått i 
høringsnotatet vil først være aktuelt å innføre når det er budsjettmessig dekning for det.  
 

 
2. Bakgrunn for lovforslaget 

 
Rett til plass i barnehage er viktig for å sikre at barn har mulighet til å delta og utvikle seg i 
samfunnet uavhengig av foreldrenes økonomiske og sosial situasjon. Dagens 
rettighetsbestemmelse kombinert med lovfestet krav om kun ett kommunalt barnehageopptak 
i året, har medført at fødselstidspunktet til barnet har vært avgjørende for hvor lenge barnet 
må vente for å ha rett til barnehageplass. Konsekvensen av ett årlig opptak blir at foreldre med 
barn født fra og med september må vente i 11 måneder etter at barnet er fylt ett år, før de har 
rett til barnehageplass. Videre medfører dagens rettighetsbestemmelse med kun ett opptak at 
foreldre eller foresatte med barn som har rett til barnehageplass og som flytter til en ny 
kommune, kan risikere å måtte vente til den nye bostedskommunens neste opptak for å få 
barnehageplass.  

Regjeringen varslet i Meld. St. 24 (2012-2013) Framtidens barnehage at den ønsker å innføre 
to barnehageopptak i året for å redusere ventetiden for barnehageplass. 

Forslaget til endring av retten til barnehageplass og innføringen av minimum to årlige opptak 
vil bidra til å sikre en mer likeverdig rett til barnehageplass, og redusere ventetiden for 
oppfyllelse av retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i september eller oktober. 
 
 

3. Gjeldende rett 
 
Den lovfestede retten til plass i barnehage trådte i kraft fra 1. januar 2009. Av barnehageloven 
§ 12a fremgår det at:”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.” Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen barnet 



er bosatt. Retten er gjort betinget av at barnets foreldre eller foresatte har søkt om 
barnehageplass innen søknadsfristen.  
 
Det fremgår av barnehageloven § 12a at kommunene er pålagt plikt til å ha minst ett 
barnehageopptak i året. Dette er en minimumsforpliktelse. Den kommunale handlefriheten 
gjør det mulig med flere kommunale opptak utover året enn det som følger av lovens 
minstekrav. Det fremgår av samme bestemmelse at det er bostedskommunen som fastsetter 
søknadsfristen til opptaket.  
 
 

4. Fremmed rett  
 

a. Svensk rett 
Av den svenske skollagen fremgår det at retten til plass i barnehage, förskole, 
gjelder for barn som er bosatt i Sverige og som ikke har startet i förskoleklasse 
eller på skole.  
 
Barna skal fra og med de er ett år gamle tilbys plass i barnehage i det omfang 
som er nødvendig ut i fra foreldrenes arbeid eller studier, eller på grunn av 
barnets eget behov ut i fra familiesituasjonen generelt.1 Dersom barnets 
foreldre er arbeidsledige eller har foreldrepermisjon for omsorg for et annet 
barn, skal barnet tilbys plass i barnehage i minst 3 timer om dagen eller 15 
timer i uken fra barnet er fylt ett år.2 Barn skal, uavhengig av om barnet er fylt 
ett år eller ikke, tilbys plass i förskole dersom de ”av fysiska, psykiska eller 
andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.”3 Fra og 
med høstsemesteret barnet fyller tre år, har alle barn krav på minst 525 timer 
årlig i förskolan. Frem til høstsemesteret barnet fyller tre år er dermed retten til 
barnehageplass behovsprøvd. 
 
I Sverige har barnets bostedskommune ansvaret for at alle barn i kommunen 
som har rett til plass i förskole, mottar plass dersom barnets foreldre/foresatte 
ønsker dette.4 Etter at foreldre/foresatte har ytret ønske om barnehageplass 
overfor kommunen, har kommunen frist på fire måneder til å tilby plass.5 
Lovens system er dermed løpende opptak til barnehagen. 

 
 

b. Dansk rett 
I Danmark er barnehager, dagtilbud, regulert i dagtilbudsloven. I 
dagtilbudsloven pålegges kommunene å overholde en pasningsgaranti i 
dagtilbud. Pasningsgarantien innebærer at kommunene er forpliktet til å tilby 
plass i barnehage for alle barn i kommunen fra barna er 26 uker gamle.6 
Dersom foreldre eller foresatt ønsker barnehageplass for sitt barn, har 
kommunen frist på fire uker til å tilby barnehageplass. Det er dermed løpende 
opptak til barnehagen i Danmark.  

1 Skollagen kapittel 8 § 5 
2 Skollagen kapittel 8 § 6 
3 Skollagen kapittel 8 § 7 
4 Skollagen kapittel 8 § 12 
5 Skollagen kapittel 8 § 14 
6 Dagtilbudsloven § 23 

                                                 



 
Dersom kommunen ikke oppfyller pasningsgarantien skal kommunen dekke 
bruttoutgifter til barnehageplass i en annen kommune, dekke utgifter til en 
plass i privat institusjon eller privat pass, eller gi tilskudd til foreldrene eller 
foresatte sitt pass av egne barn.7 
 

c. Finsk rett 
Krav til finske barnehager er hjemlet i lag om barndagvård. Kommunen skal 
sørge for at barnets foreldre eller foresatte får barnehageplass til barnet etter 
utløpet av den perioden som fødselspermisjonspenger, foreldrepenger eller 
delvis foreldrepenger kan betales etter folketrygdloven, med enkelte unntak for 
perioder med rett til andre ytelser.8 Det er dermed løpende opptak til 
barnehagene i Finland. 
 
Foreldre eller foresatt må søke om barnehageplass senest fire måneder før 
ønsket oppstartstidpunkt i barnehage.9 Dersom behovet for barnehageplass 
beror på arbeid eller studier og det ikke var mulig å forutse når behovet for 
barnehageplass ville oppstå, skal det søkes om plass så raskt som mulig, senest 
innen to uker forut for ønsket oppstartsdato i barnehage.10 

 
 

5. Departementets vurderinger og forslag 
 
Det er i barnehageloven krav om at kommunene som et minimum må ha ett barnehageopptak 
årlig. Praksis viser at nær sagt samtlige kommuner har sitt hovedopptak til barnehagene i 
august. På dette tidspunktet slutter kullet med seks-åringer i barnehagen og starter på skolen. 
Det blir dermed ledige plasser i barnehagene tilsvarende ett årskull. De fleste av landets 
kommuner tildeler barnehageplasser utover året dersom det oppstår ledige plasser i 
barnehagen utenom hovedopptaket. Dette skjer imidlertid innenfor det antallet plasser som 
var etablert ved barnehageårets start. Få kommuner utvider antallet barnehageplasser i 
barnehagene utenom hovedopptaket i august.  
 
Ved utgangen av 2012 gikk om lag 9 800 ett-åringer født etter 31. august i barnehage per 15. 
desember. Dette er i all hovedsak barn som fikk barnehageplass før de hadde rett til plass. 
Praksis viser imidlertid at dagens regelverk med minimumskravet for opptak til barnehagene 
har medført at det tidspunktet på året som barnet er født, har avgjørende betydning for hvor 
lenge barnet må vente for å få rett til barnehageplass. Departementet ønsker å redusere 
ventetiden for barnehageplass for familier som etter dagens retighetsbestemmelse har lang 
ventetid. Per i dag kan disse familiene måtte vente opptil 11 måneder etter at barnet har fylt 
ett år før barnet har rett til barnehageplass. Dagens rettighetsbestemmelse med ett opptak som 
minimumsforpliktelse medfører at ventetiden er lengst for familier med barn født i september 
eller oktober. Ventetiden  medfører at foreldre/foresatte for eksempel må ta ulønnet permisjon 
eller benytte seg av andre barnepassordninger. Dagens regelverk medfører videre at 
foreldre/foresatte med barn i barnehagealder som flytter til en ny kommune, kan risikere å 
måtte si opp tildelt plass i kommunen som de flytter fra, og dernest måtte vente til neste 
barnehageopptak for å få barnehageplass i tilflytningskommunen. Kommunen fastsetter 

7 Dagtilbudsloven §§ 24 og 25  
8 Lag om barndagvård § 11a 
9 Förordning om barndagvård § 2 
10 Förordning om barndagvård § 2 

                                                 



fristen for å søke om barnehageplass, og majoriteten av landets kommuner har satt 
søknadsfristen for hovedopptaket i mars måned, noe som er lite tilpasset behovene til familier 
som flytter i løpet av barnehageåret. Ulønnet permisjon eller andre barnepassordninger kan 
dermed være disse familienes eneste alternativer. Departementet ønsker at ventetiden for 
barnehageplass for tilflyttende barn reduseres ved at det innføres krav om flere 
barnehageopptak i året.     

Departementet ønsker å få høringsinstansenes uttalelser på to alternativer for endring av rett 
til barnehageplass og innføring av minimum to årlige barnehageopptak. Endringsforslagene 
utvider retten til barnehageplass for barn som fyller ett år i september eller oktober.  

a. To årlige opptak – Nytt opptak i februar 

Det første alternativet innebærer at barn som fyller ett år i september eller oktober 
etter søknad får rett til barnehageplass innen utgangen av februar året etter.  

Kommunene må dermed som et minimum ha to årlige barnehageopptak. Opptakene 
bør skje med 6 måneders mellomrom slik at opptakene er mest mulig fordelt i løpet av 
året. Det bør dermed være ett opptak i august og ett opptak i februar.  

Barn som fyller ett år i september eller oktober, vil få rett til barnehageplass fra 
februar året etter. Forslaget vil sikre kortere ventetid for barnehageplass for barn født i  
september eller oktober, og for barn som har fylt ett år og har flyttet til kommunen 
etter forrige opptak.  

Forslaget innebærer imidlertid at barnehagene må ha kapasitet til å ta i mot barna som 
fyller ett år i september eller oktober, i barnehagen i februar. Kommunene må dermed 
tilpasse organiseringen av barnehageopptak til minimum to opptak i året, bl.a. ved å 
endre prosedyrene for søknader. Videre må kommunene øke barnehagekapasiteten. 
Forslaget vil kunne medføre at barnehagene i perioden fra august til februar dermed 
må ha en viss overkapasitet, både bygningsmessig og personalmessig.  

Departementets forslag om et nytt barnehageopptak i februar for barna som fyller ett 
år i september eller oktober, vil kunne danne utgangspunktet for en ordning som kan 
utvides gradvis. En slik gradvis utvidelse utover forslaget i dette høringsnotatet vil 
først være aktuelt å innføre når det er budsjettmessig dekning for det. 

b) To årlige opptak – Nytt opptak i oktober 

Det andre alternativet er at barn som fyller ett år i september eller oktober etter søknad 
får rett til barnehageplass innen utgangen av oktober det året barnet fyller ett år. 

Ventetiden for barnehageplass vil dermed bli kortere for barn som fyller ett år i 
september eller oktober, samt barn over ett år som nylig har flyttet til kommunen. 
Kommunene må dermed som et minimum ha to årlige barnehageopptak, ett i august 
og ett i oktober.  

Kommunene må endre prosedyrene for søknader og tilpasse disse til ordningen med to 
opptak. Barnehagene må ha kapasitet til å ta i mot barna når barna skal starte i 
barnehagen i oktober. Barnehagene må derfor i perioden fra august ha en viss 



overkapasitet, både bygningsmessig og personalmessig. At barn som fyller ett år i 
september eller oktober må vente til februar før de får rett til barnehageplass 
(alternativ a) kan medføre at overkapasiteten i barnehagene blir stående ubrukt. 
Opptak i oktober vil medføre bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten enn ordning 
med opptak i februar og gjøre ventetiden for barnehageplass kortere. 

Alternativet med nytt opptak i oktober vil kunne danne utgangspunktet for en ordning 
som kan utvides gradvis. En slik videre utvidelse utover foreliggende forslag vil først 
være aktuelt å innføre når det er budsjettmessig dekning for det.  

c) Generelt om de to alternativene 

Søknadsfristen til barnehageopptaket fastsettes av kommunen. For å ha rett til 
barnehageplass må foreldre eller foresatte søke om plass. At kommunen kan fastsette 
tidspunktet for søknadsfristen kan medføre at fristen settes lang tid forut for 
barnehageopptaket. Tidlig søknadsfrist kan føre til at familier med barn i 
barnehagealder som flytter til en ny kommune, ikke rekker å søke tidsnok. Barn som 
oppfyller de andre vilkårene for å ha rett til plass, kan dermed likevel ikke ha rett til 
barnehageplass. Departementet ber derfor om høringsinstansenes syn på ovennevnte 
problemstilling, herunder hvorvidt søknadsfristen fortsatt bør fastsettes av 
kommunene eller om det er nødvendig å ha nasjonalt fastsatte søknadsfrister i 
barnehageloven. 

 
6. Økonomiske og administrative konsekvenser 

 
Regjeringen har i statsbudsjettet for 2014 foreslått å bevilge 241 millioner kroner til 
kommunene til en utvidelse av retten til barnehageplass. Bevilgningen vil bli gitt med 
halvårseffekt i 2014. Beløpet dekker kostnadene ved å etablere barnehageplasser til barn som 
fyller ett år i september eller oktober neste år. Det er imidlertid tatt høyde for at en del av 
plassene som kreves for å utvide retten, allerede er etablert og dermed finansiert av staten. Det 
er lagt til grunn at plassene som kreves for å utvide retten til barnehageplass vil være etablert 
ved barnehageårets begynnelse i august 2014, uavhengig av hvilket alternativ som velges. 
Kostnadene ved de to alternativene som er skissert i høringsnotatet vil derfor være de samme. 
Uavhengig av hvilket av de to alternativene som velges, vil endringen medføre administrative 
konsekvenser for kommunene ved at barnehageopptaket må organiseres noe annerledes enn 
slik det er organisert per i dag.   
 
Etter departementets vurdering vil innføringen av to opptak i året kunne få konsekvenser for 
den økonomiske likebehandlingen av kommunale og ikke-kommunale barnehager. 
Departementet vil be Utdanningsdirektoratet vurdere dette nærmere som en del av en 
helhetlig gjennomgang av forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig 
tilskudd til ikke-kommunale barnehager.  
 
 

7. Forslag til lovtekst 
 
Ved gjennomføring av alternativ a (nytt opptak i februar) blir det gjort følgende endringer i 
lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven):  
 



§ 12a annet 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 barnehagen fra februar året etter i samsvar med denne loven 
med forskrifter.» 

§ 12a nytt fjerde ledd skal lyde 

«Kommunen skal ha minimum to opptak i året. Søknadsfrist til opptakene fastsettes av 
kommunen.» 

Endringen medfører at gjeldende § 12a annet ledd blir tredje ledd, og at gjeldende tredje ledd 
blir nytt fjerde ledd.  

 Ved gjennomføring av alternativ b (nytt opptak i oktober) blir det gjort følgende endringer i 
lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven):  
 
§ 12a annet 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 barnehagen fra oktober i samsvar med denne loven med 
forskrifter.» 

§ 12a nytt fjerde ledd skal lyde 

«Kommunen skal ha minimum to opptak i året. Søknadsfrist til opptakene fastsettes av 
kommunen.» 

Endringen medfører at gjeldende § 12a annet ledd blir tredje ledd, og at gjeldende tredje ledd 
blir nytt fjerde ledd.  
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