
 

 

Rett til barnehageplass 

Ny § 12a i Lov om barnehager med forskrifter: 

"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass, 
har etter søknad rett til å få barnehageplass fra august i samsvar med denne loven med 
forskrifter. Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Kommunen 
skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen." 

Nærmere forklaring: 

Det følger av § 12a første ledd at barnet har rett til barnehageplass fra august. Dette betyr at 
plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Departementet gjør imidlertid 
oppmerksom på at rett til barnehageplass fra august 2009, forutsetter forutgående 
barnehageopptak med søknadsfrist. 

I merknadene til § 12a i odelstingsproposisjonen kapittel 7, framgår det at: søkere med rett til 
barnehageplass som ikke ønsker plass ved første aktuelle opptak, skal tilbys plass ved neste 
opptak. Med neste opptak menes neste opptak i henhold til § 12a tredje ledd. Da kommunen 
ikke er lovpålagt å ha mer enn ett opptak i året, vil forpliktelsen være oppfylt ved å gi søkeren 
rett til plass ved neste års opptak. 

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter: 

1) Barnet får sitt første ønske oppfylt. 

2) Barnet får sitt andre ønske oppfylt. 

3) Barnet får et tilbud om annen barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra 
kommunen. Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid  rett til å bli satt 
på søkerliste ved denne barnehagen. Skriv på svarslippen hvor dere takker nei, at dere ønsker 
å stå på venteliste til ønsket barnehage. 
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