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FORORD 
 
Denne rapporten gir en vurdering av status i barnehagetilbud og – ventelister pr. 
september 2007 for alle landets kommuner, og viser utviklingen siden september 2006. 
Rapporten beskriver blant annet utviklingen i bruk av ulike oppholdstider i barnehagen, 
antall barn på venteliste samt kommunenes vurdering av når de vil kunne oppnå full 
barnehagedekning. 
 
Rapporten er utarbeidet av Yngve K. Frøyen, Espen Ørnes og Kari Skogstad Norddal. 
Marit Solheim og Øyvind Kaspersen har vært våre kontaktpersoner hos oppdragsgiver, 
Kunnskapsdepartementet. 
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SAMMENDRAG 

 
Både antallet barn og oppholdstiden øker 
Pr. 20. september 2007 er det 240.991 barn i barnehage. Dette er en økning på vel 
12.900 barn i forhold til samme tidspunkt i fjor. Fra 15. desember 2006 og fram til nå har 
økningen vært på 6.150 barn, eller 2,6 %. Pr. 20.09 2007 er det 3.189 flere barn i 
aldersgruppen 0-2 år og 2.961 flere barn i aldersgruppen 3-6 år som har et fått et 
barnehagetilbud. En tidligere tendens til at private tilbud var i sterk vekst, mens det 
kommunale tilbudet var både i relativ og absolutt nedgang, har nå snudd. I år er det 
omtrent like stor prosentvis økning for private og kommunale tilbud, og omtrent 60 % av 
tilveksten i 2007 har vært i kommunale barnehager. 
 
Andelen heldagsplasser (oppholdstid mer enn 41 t/u) har økt med 3,2 prosentpoeng 
siden 15.12 2006. Det betyr at mer enn 12.400 flere barn har fått en heldagsplass. Dette 
tilsvarer en økning på 7,0 % i antallet heldagsplasser siden inngangen til året.  
 
Økningen i oppholdstid tar fortsatt en vesentlig andel av kapasitetsøkningen i 
barnehagene, men noe mindre enn tidligere år. Dersom vi ser på økningen i ”produserte” 
timer i barnehagene, og denne hadde blitt tatt ut som en økning i antall barn og ikke økt 
oppholdstid, ville dette resultert i 10.900 flere barn i barnehage sammenlignet med 
situasjonen pr. 15.12 2006. 
 
Dekningsgraden for barn i aldersgruppen 1-5 år er pr. 20.09 2007 på 82,9 %. Dette gjør 
at dekningsgraden har økt med 4,8 prosentpoeng i løpet av 2007. 
 
Færre barn på venteliste  
Totalt for landet er det pr. 20. september 2007 25.743 barn som står på venteliste for å få 
en barnehageplass, som ikke alt har eller har fått tilbud om en annen plass. Av disse er 
det 9.934 barn som først ønsker plass i 2008. Tallet inkluderer også 9.778 barn som 
ønsker plass i perioden 20. september – 31. desember. De 15.809 som står på venteliste 
for plass i 2007 utgjør 5,5 % av alle barn i Norge i aldersgruppen 1-5 år. 67 % av disse 
eller vel 10.500 barn er 1-2 år, mens 21 % eller knapt 3.300 barn er over 3 år. 
Sammenlignet med undersøkelsen som ble gjort i 2006, er det pr. 20. september i år om 
lag 2.200 færre barn på venteliste enn i fjor. 
 
Kommunenes planer for full utbygging 
339 kommuner eller 79 % av kommunene oppgir at de vil få full barnehagedekning i 
løpet av 2007. 64 % har full dekning i dag. Dekningsgraden for kommuner uten full 
barnehagedekning er på 81,7 % i aldersgruppen 1-5 år pr. 20.09 2007. 17 % av 
kommunene forventer å oppnå full barnehagedekning i løpet av 2008. 4 % av 
kommunene tror de vil oppnå full barnehagedekning i løpet av 2009. 
 
Nye plasser høsten 2007 
Det er forventet at det vil bli etablert 7.144 nye heltidsplasser i løpet av høsten 2007. Ut 
fra dette vil en normalt kunne forvente at ventelistene i løpet av høsten kan reduseres 
med 45 %, forutsatt at alle barna som tas opp får heltidsplass. Erfaring fra tidligere år 
viser imidlertid at en større andel av kapasitetsveksten om høsten går med til å øke 
antallet barn i barnehage sammenlignet med resten av året. Dersom tilveksten holder 
samme tempo som de siste årene, betyr det at det kanskje kan forventes en reduksjon i 
ventelistene på 50-55 % innen nyttår. Dette tilsvarer 8-9.000 barn.  
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1 INNLEDNING 

Kunnskapsdepartementet (KD) har behov for å få fram data om barnehagesektoren i 
forbindelse med det pågående arbeidet med å nå målet om full barnehagedekning. Dette 
arbeidet foregår på kommunenivå, men statens rolle som finansierende og 
tilretteleggende part medfører også et kunnskapsbehov. På bakgrunn av dette er det 
gjennomført en landsomfattende statusregistrering i kommunene der det er hentet inn 
data om antall barn i barnehage pr. 20.09.2007. 
 
Det er også gjort registreringer av kommunenes forventede utbygging i resten av 2007, 
antallet barn på ventelister, og kommunenes vurderinger av hvor lang tid det vil kunne gå 
før de har nådd målet om full barnehagedekning. I tillegg til å gi informasjon om omfang 
og retning i barnehageutbyggingen, er disse tallene også grunnlag for statens tildeling av 
skjønnsmidler til kommunene, som kompensasjon for de ekstra utgiftene som følger av 
en sterk aktivitetsvekst i sektoren. 
 
Asplan Viak har hatt oppdraget med å samle inn disse dataene, og framlegger i denne 
rapporten en kortfattet analyse av datamaterialet der det bl.a. sees på siste års utvikling i 
barnehagetilbudet. 

1.1 Datagrunnlag 

Data over antall barn i barnehage pr. 20.09.2007 er samlet inn direkte fra alle landets 
kommuner. Opplysningene er hentet inn ved at kommunene har lagt inn dataene på 
internettsiden www.barnibarnehage.no. Data er senere kvalitetssikret ved 
fylkesmannsembetene i hvert fylke. 

1.2 Ord og uttrykk 

Barnehager er en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under 
opplæringspliktig alder. Virksomheten er regulert av Lov om barnehager. 
 
Dekningsgrad (eller begrepet barnehagedekning) angir forholdet mellom antall barn i 
barnehage og totalt antall barn i samme aldersgruppe. I denne rapporten er 
dekningsgraden beregnet for aldersgruppen 1 til 5 år. 
 
Full barnehagedekning betegner en situasjon der alle som ønsker barnehageplass, får 
tilbud om dette. 
 
Kommunale barnehager er barnehager som er eid og drevet av kommunen. 
Ikke kommunale barnehager betegner alle øvrige barnehager, både de som er private 
med kommunal driftsavtale eller ulike former for tilskudd og de som driver uten 
kommunalt tilskudd. I tillegg har vi definert andre offentlige barnehager inn under dette 
begrepet (statlige / fylkeskommunale). 
 
Familiebarnehager er en barnehagetype der små grupper av barn får et barnehagetilbud 
i et privat hjem. Det arbeides under ledelse av en førskolelærer, og den som har det 
daglige ansvaret (assistenten) får regelmessig veiledning. 
  

http://www.barnibarnehage.no/
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1.3 Kilder 

I tillegg til de nevnte registreringene er det brukt følgende kilder: 
Fra Statistisk Sentralbyrå, Seksjon for befolkning og utdanningsstatistikk (SSB) er det 
innhentet befolkningstall pr. 01.01 2007 for alle kommuner. Det er i tillegg benyttet tall fra 
årsmeldingsskjemaene pr. 15.12 2006 for alle landets barnehager, registrert gjennom 
SSB/KOSTRA.   
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2 ANTALL BARN I BARNEHAGE 

2.1 Utvikling i 2007 

For landet sett under ett er det 240.991 barn i barnehage pr. 20. september 2007. Dette 
er en økning på nesten 12.900 barn i forhold til tallene pr. 20. september 2006. 
Tilveksten siste år er en av de høyeste som har vært registrert i løpet av ett år. Til 
sammenligning var veksten på 8.400 barn i fjor. 
 
Tabellen under viser antallet barn med et barnehagetilbud og hvordan disse barna 
fordeler seg på oppholdskategorier og barnehagetype. 
 

Tabell 2.1: Antall barn i barnehage pr. 20.09 2007. 

 Ikke-kommunale 
barnehager 

Kommunale 
barnehager 

Alle barnehager 

Oppholdstid 0-2 år 3-6 år Sum 0-2 år 3-6 år Sum 0-2 år 3-6 år Sum 

0-8 timer 168 25 193 82 51 133 250 76 326 

9-16 timer 208 267 475 217 341 558 425 608 1033 

17-24 timer 1825 2204 4029 2458 3701 6159 4283 5905 10188 

25-32 timer 3515 6607 10122 4049 9077 13126 7564 15684 23248 

33-40 timer 2030 4808 6838 2358 7503 9861 4388 12311 16699 

41 timer 
eller mer 

31357 61516 92873 28451 68173 96624 59808 129689 189497 

SUM 39 103 75 427 114 530 37 615 88 846 126 461 76 718 164 273 240 991 

 
 
 
Fra 15.12 2006 og fram til 20.09 2007 har økningen vært på 6.150 barn, eller 2,6 %. 
Tabell 2.2 viser den prosentvise endringen i antall barn i barnehage for perioden 15.12 
2006 og pr. 20.09 2007. Til nå i 2007 er det 3.189 (4,3 %) flere barn i aldersgruppen 0-2 
år og 2.961 (1,8 %) flere barn i aldersgruppen 3-6 år som har et fått et barnehagetilbud. 
 
Tabell 2.2 preges av at det gjennom mange år har funnet sted en vridning i oppholdstid i 
retning av heldagstilbud, og at det etter hvert er svært få igjen i de minste 
oppholdstidskategoriene. Små endringer gir dermed store prosentvise utslag. 
Det kan også være enkelte problemer med å sammenligne antall barn i barnehage når 
man tar utgangspunkt i situasjonsbeskrivelsen på to ulike tidspunkt i året. Dette skyldes 
at tilgjengelig statistikk er knyttet til barnets fødselsår og ikke til barnets alder. I tillegg er 
det en viss aldersforskyvning når tallene pr. 20.09 sammenlignes med tilsvarende data 
pr. 15.12 foregående år. 
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Tabell 2.2: Prosentvis endring i antall barn i barnehage i perioden mellom 15.12 
2006 og 20.09 2007. 

 Ikke-kommunale bhg 
Kommunale 
barnehager 

Alle barnehager 

Oppholdstid 0-2 år 3-6 år Sum 0-2 år 3-6 år Sum 0-2 år 3-6 år Sum 

0-8 timer 223,1 % 212,5 % 221,7 % 0,0 % -39,3 % -19,9 % 86,6 % -17,4 % 44,2 % 

9-16 timer -28,8 % -38,1 % -34,3 % -32,4 % -37,5 % -35,6 % -30,7 % -37,8 % -35,0 % 

17-24 timer -14,3 % -20,1 % -17,6 % -13,6 % -18,2 % -16,4 % -13,9 % -18,9 % -16,9 % 

25-32 timer -10,9 % -15,6 % -14,0 % -5,5 % -14,3 % -11,8 % -8,1 % -14,9 % -12,8 % 

33-40 timer 5,5 % -3,0 % -0,6 % 2,0 % -4,5 % -3,0 % 3,6 % -4,0 % -2,1 % 

41 timer + 5,6 % 5,9 % 5,8 % 11,0 % 7,1 % 8,2 % 8,1 % 6,5 % 7,0 % 

Sum 2,8 % 1,8 % 2,1 % 6,0 % 1,8 % 3,0 % 4,3 % 1,8 % 2,6 % 

 
 
Årsvariasjonskurven for opptak og avgang til barnehagene vil medføre at 0-åringene 
tilsynelatende har lavere dekning i september ett år enn i desember foregående år. I 
realiteten er det slik at bare en del av kullet vil ha nådd fram til ”aktuell alder” for 
barnehageetterspørsel i september. Forholdet når det gjelder barn under ett år kan 
illustrere dette. Pr. 15.12 2006 var det oppgitt å være 1.928 barn som var født i 2006 og 
som hadde et barnehagetilbud. Sammenlignbart tall pr. 20. september for barn født i 
2007 er 755 barn, eller 0,3 % av det totale antall barn i barnehage. I det følgende er det 
derfor bare presentert tall for barn i alderen 1-5 år.  
 

Tabell 2.3: Dekningsgrad for hele landet. Tall fra kommunenes registrering pr. 20.09 
2006 og 20.09 2007. Tallene fra september 2006 er sett i forhold til barnetall i 
kommunene pr. 01.01 2006, mens tallene fra september 2007 er sett i forhold til 
barnetall i kommunene pr. 01.01 2007. 

Aldersgruppe 
Andel barn i 
barnehage  

pr. 20.09 2006 

Andel barn i 
barnehage  

pr. 20.09 2007 

1-2 år 57,7 % 65,5 % 

3-5 år 91,6 % 94,5 % 

1-5 år 78,1 % 82,9 % 

 
Tabellen viser at dekningsgraden har økt med 4,8 prosentpoeng i løpet av det siste året 
for aldersgruppen 1-5 år, omtrent samme økning som året før. Det kommer også fram at 
det er i aldersgruppen 1-2 år dekningsgraden har økt mest (med hele 7,8 prosentpoeng). 
 

Tabell 2.4: Utviklingen i fødselstall i perioden 2000 til 2006. 

Fødselsår 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Fødselstall 58 731 56 973 57 087 57 412 56 616 57 773 60 258 

 
Tabellen over viser utviklingen i fødselstallene de 7 siste årene. Det går fram at en kurve 
med årlig nedgang i antallet barnefødsler fra år 2000 og fram til i fjor, nå ser ut til å ha 
blitt brutt. Den generelle nedgangen i antall barn i barnehagealder bidrar til å øke den 
gjennomsnittlige barnehagedekningen uavhengig av økningen i antall plasser. I forhold til 
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fødselstallet i 2001, da dagens 6-åringer ble født, representerer fødselstallene for 2006 
en økning på 1,7 %. Gjennomsnittstallene dekker imidlertid over store lokale variasjoner. 
Dette gjelder spesielt Oslo, men også andre sentrale kommuner i storbyregionene har 
sterke demografiske endringer gitt utfordringer i forhold til å opprettholde 
dekningsgraden. 

2.2 Fordeling mellom private og kommunale barnehager 

Tabell 2.5 viser utviklingen i fordelingen mellom private og kommunale barnehager fra 
15.12 2006 til 20.09 2007. 
 

Tabell 2.5: Fordelingen av barn i barnehage mellom kommunale, ordinære ikke-
kommunale barnehager og private familiebarnehager.  

 
Barnehagetype 

 
Pr. 15.12 2006 

 
Pr. 20.09 2007 

Antall 
i % av barn  

i bhg 
Antall 

i % av barn 
i bhg 

Kommunale barnehager 126 827 54,0 % 130 534 54,2 % 

Ordinære  
ikke-kommunale bhg 99 560 42,4 % 102 425 42,5 % 

Private familiebarnehager 8 454 3,6 % 8 032 3,3 % 

Totalt 234 841 100,0 % 240 991 100,00 % 

 

 
 
Tabellen viser at det hittil i 2007 har blitt nesten 2.900 flere barn med et ordinært ikke 
kommunalt tilbud, mens det kommunale tilbudet på landsbasis er økt med i overkant av 
3.700 barn. Private familiebarnehager har en reduksjon i tilbudet på vel 400 barn. 
Kommunale plasser utgjør m.a.o. omtrent 60 % av tilveksten. Den relative økningen i 
ikke-kommunalt/ privat barnehagetilbud og kommunalt tilbud er begge på 3 
prosentpoeng. En tidligere tendens til at private tilbud var i sterk vekst, mens det 
kommunale tilbudet var både i relativ og absolutt nedgang, har nå snudd. Fjorårets 
rapportering gav en svak tilvekst for kommunale barnehager, mens årets datatilfang viser 
en like sterk relativ økning for private og kommunale tilbud.  
 
Private familiebarnehager har en nedgang på omtrent 5 % siden årsskiftet. Dette 
viderefører utviklingen de siste årene der private familiebarnehager har hatt en nedgang 
samtidig som det ordinære barnehagetilbud dekker stadig større andel av etterspørselen. 
Det er altså ikke slik at slike private familiebarnehager tas i bruk i stort omfang for å 
akselerere utbyggingen. 
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3 OPPHOLDSTID 

3.1 Utvikling i oppholdstid i 2007 

Tabell 3.1 viser hvordan barna i aldersgrupperingene 0-2 år og 3-5 år fordeler seg på 
ulike oppholdstidskategorier i barnehagen. For begge aldersgrupperingene har andelen 
heldagsplasser økt meget kraftig. I alt utgjør økningen i antall barn med heldagsplass 
(oppholdstid mer enn 41 t/u) i overkant av 12.400 barn. Dette tilsvarer en økning på 7,0 
% i forhold til antallet heldagsplasser ved inngangen til året. Samtidig har antallet 
deltidsplasser blitt redusert med 6.288 i samme periode, en reduksjon på 10,9 % i 
forhold til antallet deltidsplasser pr. 15.12 2006. 

Tabell 3.1: Prosentvis fordeling av barn i barnehage med ulike oppholdstider pr. 
15.12 2006 og 20.09 2007 

Oppholdstids-

kategori 

Prosentvis fordeling  

pr. 15.12 2006 

Prosentvis fordeling  

pr. 20.09 2007 

0-2 år 3-5 år I alt 0-2 år 3-5 år I alt 

0-8 timer 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,0 % 0,1 % 

9-16 timer 0,8 % 0,6 % 0,7 % 0,6 % 0,4 % 0,4 % 

17-24 timer 6,8 % 4,5 % 5,2 % 5,6 % 3,6 % 4,2 % 

25-32 timer 11,2 % 11,4 % 11,4 % 9,9 % 9,5 % 9,6 % 

33-40 timer 5,8 % 7,9 % 7,3 % 5,7 % 7,5 % 6,9 % 

41 timer + 75,3 % 75,5 % 75,4 % 78,0 % 78,9 % 78,6 % 

 
 
Andelen barn med et heldagstilbud (over 41 timer/ uken) i barnehage har økt med 3,2 
prosentpoeng fra 75,4 % til 78,6 % hittil i 2007. Dette er den samme utviklingsretningen 
som er registrert hvert år siden 2002, men veksten er i år noe redusert i forhold til 
tidligere år. I 2006 økte andelen heldagsplasser med 5,3 prosentpoeng, de tre 
foregående årene før det var økningen på hhv 3,8, 4,4 og 4,6 prosentpoeng. For alle 
andre oppholdstidskategorier, dvs. under 41 timer/ uke, har andelen barn vært omtrent 
uendret eller gått til dels kraftig tilbake. 

I 2006 var det i likhet med foregående år også en betydelig økning i antallet og andelen 
heldagsplasser. I løpet av dette året ble prisene i barnehagene redusert, og det er 
tidligere konkludert med at et høyt prisnivå har hatt en betydelig etterspørselsdempende 
effekt. Utviklingen i 2007 viser den samme trenden, men noe avdempet. Det kan henge 
sammen med at maksprisen ble prisjustert i år, eller det kan rett og slett være at andelen 
som ønsker et heldagstilbud nå nærmer seg en praktisk grense. 

Det finnes antakelig en praktisk grense for hvor høy denne andelen kan bli, og likeens 
kan det også være en grense for lenge det er meningsfylt for tilbyderne av 
barnehageplass å operere med deltidstilbud, og for foreldrene å etterspørre 
deltidsplasser, hvis prisen går ytterligere ned og marginalkostnaden for å øke fra en 
deltidsplass til en heltidsplass nærmer seg null. Dette er imidlertid situasjonen betraktet 
fra foreldrenes, og dels kommunenes synsvinkel.  
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Det er likevel grunn til å tro at med ytterligere reduksjon i prisene vil trenden med høyere 
andel barn i et heldagstilbud kunne fortsette også en stund til, men ettersom det nå bare 
er ca 21-22 % av barna som er i deltidsplass (51494 barn), vil totaleffekten av dette være 
begrenset. Disse 51.494 barna har en gjennomsnittlig oppholdstid på ca 29,5 timer, og 
tilsvarer derfor omtrent knapt 34.000 heltidsekvivalente plasser. Dersom samtlige av dem 
som i dag går i deltidstilbud skulle flyttes til heldagstilbud, ville det dermed kunne 
resultere i at kapasiteten i barnehage på landsbasis må økes med i størrelsesorden 17-
18.000 fulltidsplasser. 

Tabell 3.2 viser fordelingen av heltidsplasser ut fra eiertypen til barnehagene. Det 
kommer fram at andelen heltidsplasser er høyere i ordinære ikke kommunale 
barnehager sammenlignet med kommunale barnehager. Pr. 20.09 2007 er denne 
forskjellen på 4,7 prosentpoeng, noe mindre enn foregående år.  

Tabellen viser også at hittil i år har den prosentvise økningen i heldagsplasser vært 1,5 
prosentpoeng høyere for de kommunale barnehagene enn for de ikke-kommunale. 
Denne forskjellen har vært omvendt gjennom tidligere år. Trendendringen kan indikere at 
det er grense for hvor raskt det er mulig å konvertere til heltidsplasser. Likevel er det 
fortsatt en tydelig forskjell på eiertype og andelen barn med heldagstilbud. Uten 
ytterligere undersøkelser er det vanskelig å si om dette skyldes at ikke-kommunale 
barnehager av økonomiske/driftsmessige årsaker i større grad bare tilbyr heltidsplasser, 
eller om det skyldes at etterspørselen varierer. 
 

Tabell 3.2: Økning i andelen heltidsplasser fordelt på kommunale, ordinære ikke-
kommunale barnehager (inklusive private familiebarnehager). 

Eiertype 

 
Andel av barn i barnehage i 

et heldagstilbud  
(41 t eller mer) 

 
% økning i forhold 

til antall barn i 
heldagstilbud pr. 

15.12 2006 Pr. 15.12 2006 Pr. 20.09 2007 

Kommunale 72,7 % 76,4 % 6,0 % 

Ikke-kommunale 78,3 % 81,1 % 4,5 % 
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4 KAPASITETSUTVIKLINGEN I BARNEHAGENE 

4.1 Hvordan måle utviklingen i antall produserte oppholdstimer i 
barnehagen? 

Ved sammenligning av barnehagedata er det et poeng å få fram tall for 
kapasitetsutviklingen fra ett tidspunkt til et annet når oppholdstid og 
alderssammensetning i barnehagen endres. Kapasitet kan her tolkes som den samlede 
produksjonen i sektoren, målt som samlet antall oppholdstimer. 
 
«Klassiske» bemanningsnormer kan hjelpe oss noe når vi skal velge forutsetninger for 
en sammenligning. Bemanningen settes ofte opp slik at avdelinger med barn under 3 år 
har dobbelt så mange pedagoger som avdelinger med barn over 3 år. Et utgangspunkt 
er dermed etablert: 0-2-åringer regnes å utgjøre en dobbelt så stor «personalbelastning» 
(og dermed rundt regnet dobbelt så stor økonomisk belastning) som 3-5-åringer. Et 
annet utgangspunkt er at produksjonen av barnehagetimer regnes som proporsjonalt 
med det antall timer som barna til sammen har plass i barnehagen, men at 
oppholdstimene til barn i alderen 0-2 år teller dobbelt når man sammenveier med de 
eldste barna. 
Data fra årsmeldingsskjemaene gir oss grunnlag for å regne ut en total «produksjon av 
barnehagetimer» som i sin tur kan danne et enhetlig utgangspunkt for å sammenligne 
kapasitetsutviklingen i sektoren.  
 
Årsmeldingsskjemaene forteller hva som er avtalt oppholdstid mellom barnehagene og 
brukerne av tilbudet, og dette er også de parameterne som barnehageeiere 
dimensjonerer bemanning og arealer i forhold til. Vi ser dem derfor som de beste 
tilgjengelige variablene for å estimere ”produksjonen” i sektoren. Statistisk sentralbyrå 
(SSB) har utviklet en nøkkel som benyttes for å kunne sammenligne kostnader og 
ressursforbruk mellom kommuner og barnehager. Ved beregning av korrigerte 
oppholdstimer brukes denne standardiseringen. 
 

Tabell 4.1: SSBs standardiserte nøkkel på gjennomsnittlig oppholdstid i ulike 
oppholdstidskategorier til bruk ved sammenveiing av barnehagetall.  

 

Oppholdstid 

 

Faktorer for barns alder 

 
0-8 timer pr. uke      =         6 timer 
9-16 timer pr. uke    =       13 timer 
17-24 timer pr. uke  =       21 timer 
25-32 timer pr. uke  =       29 timer 
33-40 timer pr. uke  =       37 timer  
41 timer og mer       =       45 timer 

 
 
Barn 0-2 år:     multipliseres med 2,0 
Barn 3 år:        multipliseres med 1,5 
Barn 4-6 år:     multipliseres med 1,0 

 
Vi kan her få fram et talluttrykk som viser hvor mange oppholdstimer pr uke barnehagene 
gir tilbud om, dersom barnegruppen er omregnet til 5-åringer. Dette gir et mål på den 
totale produksjonen av barnehagetimer (ressursinnsatsen i sektoren). 
Dersom vi deretter dividerer dette uketimetallet på antall barn, får vi et indeksuttrykk for 
hva slags tilbud barnehagene gir. 
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4.2 Antall produserte oppholdstimer i barnehagene pr. 20. 
september 2007 

Indeksen til SSB tar ikke hensyn til at barnegrupper også kan ha barn som er mer 
ressurskrevende enn ”gjennomsnittsbarnet”. I denne sammenhengen, der vi 
sammenligner landstall på to tidspunkt, forutsettes det at dette ikke vil være en faktor 
som påvirker analysen. 
 
Tabell 4.2 viser at med våre forutsetninger har det vært en betydelig økning i 
”produksjonen” i barnehagene hittil i 2007. Det er i aldersgruppen 1-2 år at den 
prosentvise veksten har vært størst. Videre går det fram at den gjennomsnittlige 
ukentlige oppholdstiden har økt med 0,5 timer og at økningen er noe større for barn 
under 3 år enn for barn over 3 år. Til sammenligning økte den gjennomsnittlige ukentlige 
oppholdstiden i barnehage med 0,8 timer på samme tidspunkt i 2006. Det betyr at de 
gjennomsnittlige oppholdstidene i barnehage fortsatt øker, men noe mindre enn på 
samme tidspunkt i fjor. 
 

Tabell 4.2: Utviklingen i oppholdstimer og gjennomsnittlig oppholdstid for barn i 
barnehage fra 15.12 2006 til 20.09 2007. Vektet sammenveiing. 

 
 

Barn 1-2 år 
 

Barn 3-5 år 
 

Barn 1-5 år 

 
Prosentvis vekst i 

”produksjonen” i barnehagene 
(vektet sammenveiing) 

 

 
7,4 % 

 
3,5 % 

 
5,2 % 

 
Gjennomsnittlig ukentlig 

oppholdstid pr. 20.09 2007 (tall 
pr 15.12 2006 i parentes) 

 

41,3 (40,8) 41,9 (41,2) 41,9 (41,4) 

 
 
Dersom økningen i kapasitet var tatt ut i form av flere barn i barnehage i stedet for økt 
antall oppholdstimer, ville det resultert i nær 5.300 flere barn i aldergruppen 1-2 år og vel 
5.600 flere barn i aldersgruppen 3-5 år, totalt 10.900 barn sammenlignet med 
situasjonen pr. 15.12 2006. Resultatet står i kontrast i forhold til den registrerte økningen 
i antall barn på vel 6.150 barn i samme periode, men dette forklares med at den 
gjennomsnittlige oppholdstiden i barnehagene har økt ved at deltidsplasser er konvertert 
til heltidsplasser.  
 
Tidligere år har forskjellen mellom økt kapasitet og den faktiske økningen i antallet barn i 
barnehage vært større. På samme tidspunkt i 2006 var den ”teoretiske” 
kapasitetsøkningen på 12.300 barn, sammenlignet med den registrerte økningen i antall 
barn på vel 4.750. Det er fortsatt en klar tendens til at store deler av kapasitetsøkningen 
går med til økt oppholdstid, men andelen nye barn i barnehage i forhold til 
kapasitetsveksten er i år høyere sammenlignet med i fjor. 
 
Den prosentvise økningen i kapasiteten hittil i 2007 er lavere enn tilsvarende tall fra 
samme tidspunkt i 2006, men høyere enn kapasitetsøkningen i 2005. Pr. 20. september i 
2006 hadde det vært en kapasitetsøkning på 6,2 % i aldersgruppen 1-5 år, vel 1 
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prosentpoeng høyere enn økningen i 2007. Til sammenligning hadde det pr. 20. 
september i 2005 vært en økning i kapasiteten på 4,3 % i aldersgruppen 1-5 år, knapt 1 
prosentpoeng mindre enn i år. Også i 2006 var den prosentvise veksten i produserte 
oppholdstimer i barnehage størst for de minste barna, 9,2 prosentpoeng mot årets 7,3 
prosentpoeng. Dette er illustrert i figuren nedenfor. 
 
 

 

Figur 4.1: Økning i produserte oppholdstimer i 2005,2006 og 2007 
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5 VENTELISTER PR. 20.09.2007 

5.1 Innledning 

I rapporteringen er kommunene bedt om å oppgi antallet barn som står på ventelister pr. 
20.september 2007. Antallet barn på ventelister er definert som ”antall barn som pr. 
20.september har søkt om barnehageplass, men ikke fått det”.  
 
Antall barn som allerede er i barnehage, men står på venteliste til en annen plass i 
kommunen er ikke tatt med i de ordinære ventelistene. De ville uansett frigjøre plass når 
de får tildelt sitt primære ønske, og utgjør derfor ikke noe bidrag på ventelistene.  
 
De barna som har fått tilbudet om en plass i kommunen, men har takket nei, inngår heller 
ikke i det registrerte antallet barn på ventelister. Disse to sistnevnte gruppene er 
registrert som et tillegg til de barna som har søkt om plass, men ikke har fått et tilbud.  
 
Videre er det registrert barn som har søkt om plass til et tidspunkt senere enn 
registreringstidsdato 20. september, og her er det skilt ut de som har søkt om plass men 
ikke før 2008. Det kan være et tolkningsspørsmål hvorvidt disse sistnevnte skal regnes 
inn sammen med de ordinære ventelistene. I forhold til de formulerte målsettingene for 
full barnehagedekning, er det mye som taler for at de ikke inngår i ordinære ventelister. 
Dette vil bli kommentert senere i kapittelet. 
 
Ventelistene er rapportert i forhold til barnas fødselsår. I analysen er andelen barn på 
venteliste beregnet ut fra antallet barn i aldersgruppen 1-5 år (født i årene 2002-2006) i 
kommunene. 0-åringer på venteliste er håndtert særskilt i presentasjonen.  
 
Når man vurderer ventelistetallene, er det viktig å huske på at det kan være forhold som 
gjør at disse tallene er beheftet med en del usikkerhet. I en del regioner er det av 
geografiske årsaker mulig å stå på venteliste i flere kommuner, uten at dette trenger å 
være kjent i kommunene det gjelder. Flytting kan også medføre det samme. Spørsmål 
fra kommunene under registreringen viste at det har vært ulike tolkninger av hva og 
hvordan ventelistene skulle rapporteres. Det er påvist noen tilfeller av 
dobbeltregistrering, der barn som allerede har plass i barnehage likevel registreres på 
venteliste for annen plass i samme kommune. Praksis for hvordan barn som har takket 
nei til et tilbud behandles i ventelistekøen, kan også variere fra kommune til kommune. 
Det kan derfor være en fare for at det er noe avvik mellom hvordan ventelistene er 
rapportert for den enkelte kommune. De fleste av de beskrevne avvikstypene vil tendere 
i retning av at ventelistene kan være overvurdert. Til gjengjeld vil et dårlig utbygd tilbud 
kunne medføre at mange ikke finner det verdt å søke, og at det dermed vil det være en 
skjult etterspørsel som ikke finner veien til ventelistene. Avvikene kan dermed slå begge 
veier. 

5.2 Samlet antall barn på venteliste 

Totalt for landet er det pr. 20. september 25.743 barn på venteliste for en 
barnehageplass, som ikke alt har eller har fått tilbud om en annen plass. Av disse er det 
9.934 barn som først ønsker plass i 2008. I sammenligningen med tidligere års statistikk 
er disse siste ikke tatt med, og de utgjøres for en stor del (ca 2/3) av 0-åringer, altså barn 
som normalt ikke er aktuelle for barnehageplass inneværende år. Tallene omfatter også 
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9.778 barn som ønsket plass i perioden 20. september-31. desember 2007. Disse er 
inkludert i oversiktene over ventelister. 
 
De 15.809 som står på venteliste for plass i 2007 utgjør 5,5 % av alle barn i Norge i 
aldersgruppen 1-5 år. 67 % av disse, eller vel 10.500 barn er 1-2 år, mens 21 % eller 
knapt 3.300 barn er over 3 år. 1996 av ventelistebarna er 0 år (født i 2007), og skulle 
forutsetningsvis ikke vært regnet inn i ventelistetallene for 2007, men fordi mange ønsker 
å strekke foreldrepermisjonen gjennom å kombinere tidskonto med barnehageplass, kan 
flere av disse nesten 2000 være reelle søkere og ventelistebarn.  
 
Opplysningene fra kommunene viser også at i tillegg til barna presentert over er det 
15.370 barn som i dag har et barnehagetilbud, men som også står på venteliste fordi de 
ønsker en annen barnehageplass i kommunen. Antallet barn som ønsker å skifte plass 
er fordelt med omtrent 60 % / 40 % på barn hhv over og under 3 år. Det er ikke registrert 
hvorfor det er ønske om et annet barnehagetilbud for disse barna, men ut fra tidligere års 
erfaringer kan deler av disse gruppene også være ført som ordinære barn på ventelister, 
og dermed utgjøre en potensiell dobbelttelling i ventelistetallene.  
 
Det er også registrert antallet barn som har fått et tilbud om plass, men som har takket 
nei til denne. Undersøkelsen viser at det er drøyt 7.400 barn som tilhører denne 
kategorien, praktisk talt like mange som foregående år. I overkant av 40 % av disse er 
barn over 3 år. 
 
Sammenlignet med undersøkelsen som ble gjort i 2006, var det pr. 20. september i år 
om lag 2.200 færre barn på venteliste enn i fjor. Når ventelistene ikke minker hurtigere, til 
tross for at antallet barn som har fått barnehageplass har økt mer enn på mange år, 
skyldes det at flere barn har meldt seg i søkerkøen. Dette har trolig primært 
sammenheng med at effekten av maksimalprisen fortsatt virker, noe som også har 
medført vridningen fra deltidsplasser til heltidstilbud. Men også andre forhold virker inn: 
 

 Det er høykonjunktur og voksende yrkesdeltakelse – flere kommer i arbeid, færre 
vil være hjemme 

 Et bedret tilbud fortsetter å skape større etterspørsel (fordi det blir ”vits i” å søke 
for flere) 

 Demografiske endringer – og selv om mange kommuner når full 
barnehagedekning, lar tilbudsoverskuddet seg ikke flytte geografisk. 
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5.3 Variasjon mellom fylkene 

Figur 5.2 viser hvordan andelen barn på venteliste varierer mellom fylkene. Det kommer 
fram at det er Hordaland som klart har den høyeste andelen av barn på ventelister. Her 
står hele 13,2 % av barn i aldersgruppen 1-5 år på venteliste, en økning på 2,3 % i 
forhold til i fjor. Også Oslo og Østfold har noe økning. I de fleste andre fylker har 
ventelisteandelen gått ned siden i fjor. Hordalands utvikling skyldes i hovedsak Bergen, 
der om lag 3.260 barn står på venteliste etter årets opptak, nær 900 flere enn etter 
fjorårets opptak. Denne tendensen har vært den samme i flere år i Bergen. 
 
I noen fylker er ventelistene dramatisk redusert. Fjorårets høye ventelistetall i Buskerud 
og Vestfold har vært nær halvert i løpet av siste år. 
 

 

Figur 5.2: Andel barn på venteliste i de enkelte fylker  

Oslo kommune har i følge registreringene de lengste ventelistene. Her er det i underkant 
av 3300 barn som ønsker, men ikke har annet barnehagetilbud eller fått tilbud om annen 
plass. Dette utgjør over 9 % av antallet barn i aldersgruppen 1-5 år i kommunen.  
Bærum, Sandnes, Stavanger og Ålesund er de siste kommunene som har mer enn 300 
barn på venteliste etter årets opptak. Fylkene med lavest andel barn på venteliste er 
Oppland med 0,9 %, Nord-Trøndelag med 1,3 % og Finnmark med 1,4 %. 
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6 KOMMUNENES PLANER FOR FULL UTBYGGING 

6.1 Har kommunen full barnehagedekning? 

Kommunene er spurt om de mener å ha full barnehagedekning ved 
registreringstidspunktet 20. september, og om når de eventuelt vil nå dette målet. Tabell 
6.1 viser hvordan kommunene fordeler seg på spørsmålet. 
 

Tabell 6.1: Når oppnås full barnehagedekning? 

Når oppnås full barnehagedekning? Antall kommuner 

Har full dekning nå 277 

Når full dekning i 2007 62 

Når full dekning 1. halvår 2008 33 

Når full dekning 2. halvår 2008 41 

Når full dekning i 2009 18 

Når full dekning etter 2009 0 

 
339 kommuner, eller 79 % av kommunene svarer at de er eller vil være i stand til å nå 
full barnehagedekning innen den målhorisonten, utgangen av 2007, som er lagt av 
nåværende regjering. De resterende 92 kommunene oppgir at de ikke når full 
barnehagedekning før i 2008 eller i løpet av 2009. 17 % vil nå full barnehagedekning i 
løpet av 2008, mens de resterende 4 % oppgir at de forventer å nå målet i 2009. 
Dekningsgraden for kommuner uten full barnehagedekning er på 81,7 % i aldersgruppen 
1-5 år pr. 20.09 07. Tabell 6.2 viser dekningsgraden i kommunene inndelt ut fra framdrift 
i barnehageutbyggingen.  
 

Tabell 6.2: Dekningsgradene i kommunene per 20.09 2007 i forhold til framdrift i 
utbyggingen. 

 

Dekning  
1-2 år 

Dekning  
3-5 år 

Dekning  
1-5 år 

N = 

Har full dekning i dag 69,8 % 94,7 % 85,0 % 277 

Har ikke full dekning i dag 63,1 % 94,3 % 81,7 % 154 

Når full dekning i 2007 68,0 % 95,1 % 84,4 % 62 

Når full dekning i 2008 61,9 % 93,2 % 80,8 % 74 

Når full dekning i 2009 60 % 94,8 % 80,0 % 18 

Alle 65,5 % 94,5 % 82,9 % 431 
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Dekningsgraden ligger 3,3 prosentpoeng høyere i kommuner som oppgir å ha full 
barnehagedekning sammenlignet med kommuner som sier at de ikke har dekket behovet 
for barnehageplasser. I aldersgruppen 1-2 år er dekningsgraden på 70 % i kommuner 
med full barnehagedekning, mens kommuner uten full barnehagedekning har en 
dekningsgrad på 63 %. For barn over 3 år er dekningsgraden 0,4 prosentpoeng høyere i 
kommuner med full dekning enn det er i kommuner uten. Kommuner som oppgir at de vil 
få full barnehagedekning i 2008 eller 2009, har helt klart lavest dekningsgrad i dagens 
situasjon - mellom 4 og 5 prosentpoeng under kommuner med full barnehagedekning i 
dag. Sammenlignet med tilsvarende tall fra 2006, kommer det fram at dekningsgraden 
har økt med om lag 3 % uavhengig av om kommunene oppgir å ha full 
barnehagedekning eller ikke. Tidligere har dekningsgraden økt mest i kommuner uten full 
barnehagedekning. 

6.2 Bruken av midlertidige lokaler på vegen mot full dekning 

For å kunne øke utbyggingshastigheten har 162 kommuner (eller nær 40 %) tatt i bruk 
permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler. Pr. 20. september 2007 var det 
8.400 permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler. I forhold til samme tidspunkt i 
fjor, har antallet permanente plasser i midlertidige lokaler økt med 75 %. Antallet plasser 
i midlertidige lokaler utgjør fortsatt bare en liten andel av det antallet barnehageplasser. 
 
Det er antakelig ”hastighetsøkning” som er den viktigste motivasjonen for bruken av 
midlertidige lokaler. Tabell 6.3 viser at av de 10 kommunene som i øyeblikket har høyest 
utbyggingstakt i landet, benytter/ vil alle ta i bruk midlertidige lokaler i løpet av 2007. I 
disse kommunene vil 45 % av utbyggingen i resten av 2007 etableres i midlertidige 
lokaler. 
 

Tabell 6.3: De ti kommunene som har høyest utbyggingstempo ut 2007,og deres 
bruk av midlertidige lokaler.  

Kommune 
Utbygging 

resten av 2007 
Benytter 

midlertidige lokaler 

Antall plasser i 
midlertidige lokaler i 

dag 

Oslo 1325 Ja 1533 

Bergen 1016 (vil gjøre det i 2007) - 

Stavanger 531 Ja 235 

Sandnes 193 Ja 68 

Ullensaker 165 Ja 48 

Harstad 157 Ja 13 

Tromsø 145 Ja 102 

Larvik 129 Ja 36 

Nedre Eiker 114 Ja 27 

Tønsberg 112 Ja 187 

I alt 3887 - 2249 

 
 
Kommunene vist i Tabell 6.3 har nesten 2250 eller 27 % av de permanente plassene i 
midlertidige lokaler som er i bruk i dag. Trondheim, som oppgir å ha full 
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barnehagedekning, har i dag alene 930 plasser i midlertidige lokaler. Sammen med Oslo 
har Trondheim nesten 2.500 plasser eller omlag 30 % av plassene i midlertidige lokaler. 
Vel 3.500 eller 42 % av barnehageplassene som i dag er i midlertidige lokaler, ligger i 
kommuner som oppgir å ha full barnehagedekning. 
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7 FORVENTEDE NYE PLASSER HØSTEN 2007 

7.1 Forventede nye plasser i kommunale og private barnehager 

Kommunene ble også bedt om å angi antallet nye barnehageplasser som er forventet 
tatt i bruk i perioden 20. september til 31. desember 2007. Det er rapportert inn antallet 
nye heltidsplasser. I de tilfeller der det er etablert korttidstilbud, er dette regnet om til 
heltidsplasser.  
Totalt oppgir kommunene at de forventer at det tas i bruk 7.144 nye heltidsplasser 
høsten 2007. Dette er et utbyggingstempo et godt stykke over tilsvarende de foregående 
årene, da det lå på hhv 5.368 og 5.588 plasser.  
 
I kapittel 5 er det tidligere vist at det pr. 20. september er drøyt 15.800 barn som står på 
venteliste inneværende år, som ikke har eller har fått tilbud om barnehageplass. Den 
umiddelbare tolkningen her er at ventelistene i løpet av høsten maksimalt kan reduseres 
med rundt 45 % forutsatt at alle barna som tas opp får heltidsplass.  
 
Usikkerhetsmomentet vil være om den forventede kapasitetsøkningen vil gå med til å 
øke gjennomsnittlig oppholdstid eller øke antallet barn i barnehage. Til nå i 2007 har 
antallet barn i barnehage økt mindre enn kapasitetsøkningen tilsier, noe som også var 
tilfelle for samme tidsperiode i 2005 og 2006. Rapporteringen pr. 15. desember viste 
imidlertid at det høsten 2006 kom det inn flere barn i barnehage enn det kommunene 
forventet pr. 20. september. Videre viser beregninger både fra 2004 og 2005 at i løpet av 
høsten går det meste av kapasitetsøkningen til å øke antallet barn i barnehagene, ikke til 
å øke gjennomsnittlig oppholdstid. Grunnet til det er at oppholdstidsendringer for barn 
som allerede har barnehageplass gjerne tas i løpet av hovedopptaket og endringene 
som derav skjer om sommeren, mens kapasitetsveksten om høsten skyldes nybygging, 
som i stor grad fylles med nye barn, både på heltids- og deltidsplasser. Det er vanskelig 
å anslå eksakt hvor mange nye barn i barnehage man kan forvente seg fram mot nyåret, 
men det er god grunn til å tro at antallet vil ligge over kapasitetsveksten målt som 
heltidsplasser. Dersom tilveksten holder samme tempo som de to-tre foregående årene, 
betyr det at vi kanskje kan forvente at ventelistene reduseres med 8-9.000 barn innen 
nyttår, altså 50-55 %. 
 

Tabell 7.1: Forventede nye heltidsplasser som tas i bruk i kommunene høsten 2007. 
Totalt antall plasser er ikke nødvendigvis lik summen av barn under og over tre år 
ettersom det var anledning til kun å oppgi totalt antall plasser og ikke bryte opp på 
over og under tre år 

Barnehagetype 
 

Totalt antall plasser Barn under tre år Barn over tre år 

Kommunale 
barnehager 

4 720 (66 %) 3 492 (68 %) 1 228 (60 %) 

Ikke-kommunale 
barnehager 

2 424 (34 %) 1 609 (32 %) 815 (40 %) 

I alt 7 144 5 101 2 043 
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Det er en relativt stor overvekt av kommunale barnehager som vil bli etablert denne 
høsten, noe som er en endring i forhold til tendensen tidligere år. Dette er likevel i 
samsvar med retningen som utbyggingen har hatt hittil i 2007. 71 % av plassene som 
skal etableres er for barn under 3 år.  

7.2 Forventede nye plasser fordelt fylkesvis 

Det er også sett på hvordan de forventede nye plassene fordeler seg på de enkelte 
fylkene, og dette er sammenlignet med ventelistene: 
 

 

Figur 7.1: Forventede nye plasser høsten 2007 mot antall barn på venteliste vist 
fylkesvis. 

 

Det framgår av dette at i mange fylker er det relativt god balanse mellom ventelister og 
utbyggingsplaner. I noen fylker, Troms og Aust-Agder er det også slik at det bygges ut 
flere plasser enn det er ventelister til. I mange fylker er de absolutte tallene såpass små 
at det ikke skal svært store løft til for å bringe balanse i situasjonen. Fylkene som har 
størst utfordringer med underdekningen er Rogaland, Hordaland, Akershus og Oslo, men 
også i Møre og Romsdal og Østfold er det fortsatt et stykke igjen til målet.  
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Vedlegg nr 1 Økning i antall heltidsplasser i ulike fylker 
 

Tabell 1: Økning i heltidsplasser i ulike fylker fra 15.12.2006 til 20.09.2007. 

 
 

Fylke 

 
Andel av barn i barnehage med et 

heldagstilbud (41 t eller mer) 

 

% endring i forhold til 
antall barn i 

heldagstilbud pr. 
15.12.2006 

 

 

Pr. 15.12.2006 

 

Pr. 20.09.2007 

Østfold 78 % 80 % 4,2 % 

Akershus 91 % 93 % 4,6 % 

Oslo 94 % 95 % 4,5 % 

Hedmark 60 % 63 % 6,5 % 

Oppland 46 % 51 % 14,9 % 

Buskerud 74 % 79 % 11,8 % 

Vestfold 78 % 81 % 8,1 % 

Telemark 63 % 69 % 15,6 % 

Aust-Agder 56 % 62 % 16,2 % 

Vest-Agder 53 % 58 % 11,7 % 

Rogaland 74 % 79 % 10,5 % 

Hordaland 78 % 83 % 11,3 % 

Sogn og Fjordane 55 % 60 % 8,8 % 

Møre og Romsdal 65 % 69 % 8,1 % 

Sør-Trøndelag 74 % 74 % 2,2 % 

Nord-Trøndelag 53 % 58 % 7,8 % 

Nordland 77 % 78 % 2,4 % 

Troms 83 % 85 % 1,2 % 

Finnmark 86 % 88 % -0,2 % 
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Vedlegg nr 2 Antall forventede nye plasser fordelt pr. fylke 
 
 

Tabell 2: Antall forventede nye plasser fordelt pr fylke og sammenholdt med 
antall barn på venteliste pr september 2007. 

Fylke 

Antall 
forventede 
nye plasser 

Antall barn på 
venteliste pr 

september 2007 

 
Forventede nye 

plasser i % av antall 
barn på venteliste pr 

september 2007 

Østfold 151 579 26 % 

Akershus 910 2110 43 % 

Oslo 1325 3283 40 % 

Hedmark 142 194 73 % 

Oppland 82 90 91 % 

Buskerud 446 748 60 % 

Vestfold 348 617 56 % 

Telemark 138 180 77 % 

Aust-Agder 161 141 114 % 

Vest-Agder 127 352 36 % 

Rogaland 1023 1806 57 % 

Hordaland 1238 3899 32 % 

Sogn og Fjordane 46 153 30 % 

Møre og Romsdal 127 591 21 % 

Sør-Trøndelag 183 386 47 % 

Nord-Trøndelag 74 100 74 % 

Nordland 293 323 91 % 

Troms 320 197 162 % 

Finnmark 10 60 17 % 

SUM 7144 15809 45 % 

 


