
Høring - forslag til endringer i forskrift om 
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 

 
Utdanningsdirektoratet har lagt frem forslag til endringer i forskrift av 16. desember 
2005 om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.  
 
Direktoratet foreslår at «hovedopptak» fjernes fra §§ 3 og 6 og at «supplerende 
opptak» fjernes fra §§ 3, 4 og 6. Direktoratets forslag til endringer innebærer at retten 
til å få underretning, begrunnelse og klage blir videreført. Samtidig blir retten til å 
kreve begrunnelse og til å klage utvidet til å gjelde alle søkere som i løpet av 
barnehageåret får avslag eller blir tildelt plass som ikke er første eller andre ønske, 
uavhengig av når det er søkt om plass eller hva kommunen eller den private 
barnehagen velger å kalle opptaket.  
 
FUBs forslag til høringssvar: 
 
Antall opptak og tildeling av plass. 
FUB støtter at "hovedopptak" og "supplerende opptak" fjernes fra forskriften, slik at 
forskriften henger sammen med reglene om rett til barnehageplass.   
 
FUB støtter også at søkere som ikke får sitt førstevalg oppfylt fortsatt skal få mulighet 
til å bli satt på søkerliste, det kan være viktig for en søker av ulike årsaker f.eks. pga 
barnehagens beliggenhet. 
 
FUB støtter at søkere fra søkerlisten, ved eventuelle senere opptak ila 
barnehageåret, skal tilbys plass først. Dersom ikke vil det ikke være noe poeng i å gi 
søkere som ikke får sitt første ønske oppfylt rett til å bli satt på søkerliste ved denne 
barnehagen. Kan være fornuftig å presisere at det gjelder for inneværende 
barnehageår. 
 
Underretning og begrunnelse. 
FUB støtter at retten til underretning og begrunnelse skal gjelde for alle søkere som 
får avslag på søknaden eller som ikke får første eller andre ønske oppfylt, uavhengig 
av når det er søkt. Slik sett blir denne retten utvidet til også å gjelde søkere som får 
tildelt plass ved andre opptak enn det som etter gjeldende rett omtales som 
"hovedopptak". Dette vil også gjelde for søkere som søker om å bytte 
barnehageplass ila barnehageåret.  
 
Klagerett. 
FUB støtter at klageretten skal gjelde for alle søkere som ikke får første eller andre 
ønske oppfylt, uavhengig av når det er søkt? En slik rettighet vil bli en utvidelse av 
gjeldende rett til å klage dersom søkeren får avslag eller dersom søkeren ikke får sitt 
første eller andre ønsket oppfylt.  
 
FUB er enig i at muligheten til å klage på avslag på søknad om plass videreføres. 
Dersom et barn har rett til plass i barnehagen etter barnehageloven § c12 a og søker 
innen kommunens fastsatte søknadsfrist, har ikke kommunen hjemmel til å avslå 
søknaden. Søkere som ikke har rett til plass vil være søkere som har søkt etter 



søknadsfristen og søkere som søker om plass for tidlig enn det de har rett til etter 
loven § 12 a. Heller ikke søkere som har plass, som søker om å bytte barnehage ila 
barnehageåret, vil ha rett til plass.  
 
FUB er enige i at klageretten skal gjelde alle søkere som får avslag på søknad om 
plass, uavhengig av når det er søkt. Dersom klageretten på avslag på søknad om 
barnehageplass fjernes, kan det oppleves som negativt for de som søker om plass. 
Det er en alminnelig rettsoppfatning at man kan klage dersom man får avslag på noe 
man har søkt om. 
 
Søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 13. 
FUB er enig i at det videreføres at søkere med rett til prioritet etter barnehageloven § 
13 gis særlige rettigheter i forskriften. Søkere som er omfattet av § 13 har de samme 
rettighetene på plass etter § 12 a som andre søkere, og har fortsatt rett til prioritet 
ved opptak. Kommunen og private barnehager skal alltid gi prioritet til barn som er 
omfattet av § 13, også når plass gis ved et eventuelt etterfølgende opptak.  
 
FUB støtter at det gis en egen bestemmelse som gjelder søkere med rett til prioritet 
etter barnehageloven § 13. Dette fordi barn som har rett til prioritet etter § 13 er en 
sårbar gruppe, og foreldrene har ofte utfordringer som andre foreldre ikke opplever. 
Det er derfor gode grunner til å videreføre den særlige retten disse søkerne har etter 
gjeldende rett til å få underretning, begrunnelse og klage dersom ledig plass i ønsket 
barnehage blir gitt til en annen søker. En videreføring av retten vil være med på å 
sikre at denne gruppen faktisk blir prioritert ved opptak. 

 


