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Oslo 26.02.2016 

Endringer i barnehageloven – Kortere ventetid på barnehageplass 

 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter takker for anledningen til å uttale oss om endringer på 
barnehagefeltet på vegne av 160 ideelle barnehager i Den norske kirke og kristne organisasjoner. 

IKO støtter intensjonen om innføring av kortere ventetid på barnehageplass. Men mener forslaget 
innebærer risiko for følgende: 

x Den nye tilskuddsordningen for private barnehager er fremdeles fersk. Inntil vi ser virkningene av 
denne, må departementet sørge for at de private barnehagene får faktisk kompensasjon for ledige 
plasser inntil plassen blir tatt i bruk. 

o Å innføre enda en endring i barnehageloven med potensielle økonomiske konsekvenser 
før den forrige har satt seg, ser vi som uheldig. 

o IKO erfarer at våre medlemmer noen steder fremdeles ikke vet hvordan 
tilskuddsordningen som trådte i kraft 01.01.16 slår ut, fordi kommunens 
tilskuddsberegning for 2016 per dags dato ikke er klar.  
 

x At spedbarn begynner i barnehagen – dersom kommunene gis anledning til å bestemme hvorvidt 
de vil tildele alle småbarnsplassene fra august eller vente til den måneden barnet fyller et år. 

o IKO mener formuleringen i merknaden inviterer barnehageeiere til å tilby alle ledige 
småbarnsplasser fra august. Vi mener at småbarnsplasser for barn født i september og 
oktober må tilbys fra den måneden barnet fyller et år, eller fra den måneden foreldrene 
ønsker det. 

o Noen kommuner krever at småbarnsplassen blir tatt i bruk fra den måneden plassen er 
tildelt. Dette har ført til at barn begynner i barnehagen mens de fremdeles kunne vært 
hjemme med en forelder som mottar foreldrepermisjonspenger. Det er ingen fordel. 
Kvaliteten i barnehagetilbudet avhenger av god nok personaltetthet. Spedbarn behøver 
omsorg og voksennærhet i et annet omfang enn hva det ordinære barnehagetilbudet 
rommer.  
 

x At vakante småbarnsplasser samles i noen få barnehager, og at barnehageeier (kommune eller 
privat) som følge av dette velger å ha vakante stillinger.  



o Dette vil verken være positivt for det kontinuerlige pedagogiske arbeidet i barnehagen, 
eller for arbeidstakere i midlertidige stillinger.  

o IKO mener kommunene gjennom opptaket må fordele småbarnsplasser med start i 
september og oktober, og sørge for at dette i realiteten blir vakante plasser, gjennom å 
opprettholde tilskuddet som om disse barna går i barnehagen.  

o Som departementet skriver i høringsnotatet, vil dette kunne være en kvalitetsstimulans. 
IKO støtter, og vil med dette understreke dette perspektivet. 
 

x Så lenge personalnorm ikke er fastsatt og pedagognorm ikke er øket til 50 %, åpner forslaget for at 
barnehagene fyller opp småbarnsplassene i august, og tar inn flere barn i tillegg i september og 
oktober.  

o IKO mener at forslaget om endringer i barnehageloven som skal gi kortere ventetid på 
barnehageplass, konkretiserer behovet for å innføre normer for personal- og 
pedagogtetthet. 

Merknadene IKO har til det foreliggende forslaget synliggjør behovet for helhetlige perspektiver og å 
se sammenhenger mellom ulike forslag og konsekvensene av disse, i det pågående arbeidet med 
endringer i barnehageloven.  

 

Marianne Uri Øverland    Marte Eriksen 
Direktør      Barnehagerådgiver 


