Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 OSLO

Deres ref

Vår ref
15/511- 3

Dato
08.04.2015

Nytt opptak etter oppsigelse av barnehageplass som følge av misligholdt
foreldrebetaling
Vi viser til møte mellom Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet 26. mars
d.å. der virkningen av oppsigelse av barnehageplass grunnet misligholdt foreldrebetaling ble diskutert. Utdanningsdirektoratet har bedt Kunnskapsdepartementet
avklare hvilken betydning oppsigelse grunnet mislighold har for retten til å søke nytt
opptak. Utdanningsdirektoratet har også fått spørsmål om det i denne sammenheng er
forskjell på tilfeller der et barn har mistet plassen som følge av nedleggelse eller brann
og der barnet har mistet plassen som følge av betalingsmislighold.
Kunnskapsdepartementet vil vise til statsråd Torbjørn Røe Isaksens svar på Spørsmål til
skriftlig besvarelse nr. 484 (2014-2015):
”Selv om rett til barnhageplass er innført, er det på det rene at barnehageloven fremdeles
legger opp til at en viss del av kostnadene skal dekkes gjennom foreldrebetaling, jf.
barnehageloven § 15 og forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 16.12. 2005 nr. 64.
Størrelsen på foreldrebetalingen fastsettes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. Når
foreldre tar imot tilbud om plass, aksepteres samtidig denne betalingsforpliktelsen. (…)
Dersom et barn mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold, må det
understrekes at barnet ikke mister retten til barnehageplass. Dette innebærer at foreldrene
kan søke om barnehageplass ved neste opptak, og kommunen skal i denne sammenhengen
oppfylle retten til plass, uavhengig av om det er ubetalte betalingsforpliktelser fra en
tidligere barnehageplass.”
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Departementet legger til grunn at foreldre til barn som har mistet en barnehageplass på
grunn av betalingsmislighold, kan søke om ny plass. Kommunen skal ha minimum ett
opptak i året, jf. barnehageloven § 12a tredje ledd. Barnet vil i så fall ha rett til plass ved
det neste kommunale opptaket. Dersom kommunen har flere opptak i året, evt. løpende
opptak, vil barnet har rett til ny barnehageplass ved neste opptak i kommunen,
uavhengig av om neste opptak er hovedopptaket eller et løpende opptak.
Departementet vil understreke at det må sondres mellom tilfeller der et barn mister
barnehageplass som følge av uforutsette omstendigheter som at barnehagen legges
ned eller brenner på den ene siden, og oppsigelse som følge av misligholdt
foreldrebetaling på den andre siden. Ved nedleggelse eller brann har foreldrene
overholdt sine forpliktelser etter barnehageloven og i det privatrettslige avtaleforholdet
mellom foreldrene og den enkelte barnehage. Kommunen har en umiddelbar og
kontinuerlig forpliktelse til å oppfylle retten til barnehageplass ved at alle barn har et
tilgjengelig barnehagetilbud. Når et barn mister en barnehageplass som følge av
mislighold, har foreldrene ikke oppfylt en betalingsforpliktelse som er en forutsetning
for den konkrete barnehageplassen. Departementet vurderer som nevnt over at dette
innbærer at barnet vil ha rett til ny barnehageplass etter søknad ved neste opptak i
kommunen.
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