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23/00518-1 Frida Blåsternes 

 

Behandles av Møtedato 
Utvalg for oppvekst 14.02.2023 
 

Høring av endringer i forskrift om vedtekter for kommunale 
barnehager 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 

1. Endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager sendes på høring i 
henhold til vedlagte forslag. 

 

1. Sammendrag og konklusjon 
Kommunen er blitt gjort kjent med en uttalelse fra Sivilombudet, som medfører behov 
for endring i kommunens barnehagevedtekter og prioriteringskriteriene ved opptak til 
barnehage. Sivilombudet legger til grunn at dersom søkere med barnehagen som 
førstevalg blir behandlet først, så er dette et opptakskriterium som må komme fram 
av barnehagens vedtekter.  

For imøtekomme foreldres ønsker, og av hensyn til en praktisk gjennomføring av 
opptaket, så behandles søkere med barnehagen på førstevalg først i kommunens 
opptak. Praksisen fremgår ikke av Asker kommunes vedtekter for kommunale 
barnehager.  

Kommunedirektøren foreslår, på bakgrunn av Sivilombudets uttalelse, enkelte 
endringer i kommunens vedtekter for kommunale barnehager. Formålet er å styrke 
forutberegneligheten til foreldrene ved søknad om barnehageplass. I tillegg foreslås 
det enkelte innholdsmessige presiseringer og språklige endringer. 
Kommunedirektøren foreslår at det vedlagte forslaget til endringer i forskriften 
sendes på høring.  
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1. Endring i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager sendes på høring i
henhold til vedlagte forslag.

1. Sammendrag og konklusjon
Kommunen er blitt gjort kjent med en uttalelse fra Sivilombudet, som medfører behov
for endring i kommunens barnehagevedtekter og prioriteringskriteriene ved opptak til
barnehage. Sivilombudet legger til grunn at dersom søkere med barnehagen som
førstevalg blir behandlet først, så er dette et opptakskriterium som må komme fram
av barnehagens vedtekter.

For imøtekomme foreldres ønsker, og av hensyn til en praktisk gjennomføring av
opptaket, så behandles søkere med barnehagen på førstevalg først i kommunens
opptak. Praksisen fremgår ikke av Asker kommunes vedtekter for kommunale
barnehager.

Kommunedirektøren foreslår, på bakgrunn av Sivilombudets uttalelse, enkelte
endringer i kommunens vedtekter for kommunale barnehager. Formålet er å styrke
forutberegneligheten til foreldrene ved søknad om barnehageplass. I tillegg foreslås
det enkelte innhaldsmessige presiseringer og språklige endringer.
Kommunedirektøren foreslår at det vedlagte forslaget til endringer i forskriften
sendes på høring.
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2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger 
Sivilombudets uttalelse har bakgrunn i en klagesak der en forelder har klaget på at 
barnet ikke ble gitt søskenprioritet ved tildeling av plass i en av kommunens 
kommunale barnehager. Søskenprioritet var et av opptakskriteriene i kommunens 
vedtekter for kommunale barnehager. Kommunen begrunnet avslaget med at 
søkeren ikke hadde hatt den kommunale barnehagen som sitt førstevalg. Fast og 
langvarig praksis i kommunen var at prioriteringskriteriene først ble vurdert for de 
søkere som hadde den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg. Kun dersom det var 
ledige plasser igjen etter dette, ble søkere som hadde barnehagen som sitt 
andrevalg vurdert. 

Sivilombudet uttalte at en praksis der prioriteringskriteriene i kommunens vedtekter 
først ble vurdert for gruppen av søkere som hadde den aktuelle barnehagen som sitt 
førstevalg, innebar bruk av et annet og selvstendig opptakskriterium enn hva som 
kom frem av de kommunale vedtektene. Sivilombudet mente at den aktuelle 
kommunens praksis var i strid med regelverket for opptak i barnehager. I uttalelsen 
fremgår det at regelverket ikke er til hinder for et slikt prioriteringskriterium, men at 
for å sikre søkernes forutberegnelighet, må dette komme frem av vedtektene. 

Det ble uttalt at det synes klart at det har vært viktig for lovgiver 
at barnehageeier synliggjør hvilke opptakskriterier som gjelder for den 
enkelte barnehage. Begrunnelsen er blant annet at dette skal sikre rettssikkerheten 
(forutberegneligheten) til foreldrene ved valg av barnehage, herunder gi veiledning 
om hva som kan forventes av søknadsprosessen og mulighetene for opptak. 

Asker kommune har en tilsvarende praksis for opptak som kommunen omtalt i 
Sivilombudets uttalelse. Det fremgår ikke av vedtektene for kommunale barnehager i 
Asker at opptakskriteriene først anvendes for den gruppen av søkere som har den 
aktuelle barnehagen som sitt førstevalg, for deretter, dersom det gjenstår flere ledige 
plasser, å anvendes for de som har barnehagen som sitt andrevalg. 

 

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene 
Bærekraftsdimensjonene er ikke vurdert i saken.  

 

4. Tidligere behandling 
Utvalg for oppvekst 27.11.2019 sak 0008/19 Forskrift om vedtekter for kommunale 
barnehager i Asker kommune fra 2020.  

Kommunestyre 10.12.2019 sak 0050/19 Forskrift om vedtekter for kommunale 
barnehager i Asker kommune fra 2020. 

2. Bakgrunn for saken/saksopplysninger
Sivilombudets uttalelse har bakgrunn i en klagesak der en forelder har klaget på at
barnet ikke ble gitt søskenprioritet ved tildeling av plass i en av kommunens
kommunale barnehager. Søskenprioritet var et av opptakskriteriene i kommunens
vedtekter for kommunale barnehager. Kommunen begrunnet avslaget med at
søkeren ikke hadde hatt den kommunale barnehagen som sitt førstevalg. Fast og
langvarig praksis i kommunen var at prioriteringskriteriene først ble vurdert for de
søkere som hadde den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg. Kun dersom det var
ledige plasser igjen etter dette, ble søkere som hadde barnehagen som sitt
andrevalg vurdert.

Sivilombudet uttalte at en praksis der prioriteringskriteriene i kommunens vedtekter
først ble vurdert for gruppen av søkere som hadde den aktuelle barnehagen som sitt
førstevalg, innebar bruk av et annet og selvstendig opptakskriterium enn hva som
kom frem av de kommunale vedtektene. Sivilombudet mente at den aktuelle
kommunens praksis var i strid med regelverket for opptak i barnehager. I uttalelsen
fremgår det at regelverket ikke er til hinder for et slikt prioriteringskriterium, men at
for å sikre søkernes forutberegnelighet, må dette komme frem av vedtektene.

Det ble uttalt at det synes klart at det har vært viktig for lovgiver
at barnehageeier synliggjør hvilke opptakskriterier som gjelder for den
enkelte barnehage. Begrunnelsen er blant annet at dette skal sikre rettssikkerheten
(forutberegneligheten) til foreldrene ved valg av barnehage, herunder gi veiledning
om hva som kan forventes av søknadsprosessen og mulighetene for opptak.

Asker kommune har en tilsvarende praksis for opptak som kommunen omtalt i
Sivilombudets uttalelse. Det fremgår ikke av vedtektene for kommunale barnehager i
Asker at opptakskriteriene først anvendes for den gruppen av søkere som har den
aktuelle barnehagen som sitt førstevalg, for deretter, dersom det gjenstår flere ledige
plasser, å anvendes for de som har barnehagen som sitt andrevalg.

3. Sakens relevans for de tre bærekraftsdimensjonene
Bærekraftsdimensjonene er ikke vurdert i saken.

4. Tidligere behandling
Utvalg for oppvekst 27.11.2019 sak 0008/19 Forskrift om vedtekter for kommunale
barnehager i Asker kommune fra 2020.

Kommunestyre 10.12.2019 sak 0050/19 Forskrift om vedtekter for kommunale
barnehager i Asker kommune fra 2020.
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Utvalg for oppvekst 22.03.2022 sak 0018/22 Høring av endringer i forskrift om 
vedtekter i kommunale barnehager. 

 

5. Kommunedirektørens vurdering 
Med bakgrunn i Sivilombudets uttalelse, foreslår kommunedirektøren enkelte 
endringer i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager. Endringene skal bidra 
til å tydeliggjøre opptakskriteriene i kommunale barnehager. Tildeling av 
barnehageplass har stor betydning for foreldre. Kommunedirektøren mener derfor 
det er særlig viktig at foreldre kan forstå prioriteringene som blir gjort, og at dette 
gjøres med utgangspunkt i kommunens barnehageforskrift.  

I gjeldende forskrift § 7 er det angitt en liste med opptakskriterier, hvor søkerne som 
faller inn under punkt 1 prioriteres først, deretter søkerne som faller inn under punkt 
2 og så videre. Det fremgår ikke av forskriften at opptakskriteriene først vil bli vurdert 
for gruppen av søkere som har den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg, slik 
dette faktisk blir praktisert i Asker kommune.  

I henhold til barnehageloven § 17 første ledd tredje punktum, skal «brukernes ønsker 
og behov tillegges stor vekt ved opptaket». Dette har vært avgjørende for den 
etablerte praksisen i Asker kommune med at opptakskriteriene først anvendes for 
den gruppen av søkere som har den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg. 

I tillegg til lovkravet om at brukernes ønsker skal tillegges stor vekt, er det et viktig 
aspekt at kommunen er avhengig av å ha en samordnet opptaksprosess som er 
praktisk gjennomførbar. En ordning der søkerne med barnehagen som sitt førstevalg 
blir vurdert først, ivaretar både lovkravet og hensynet til den praktiske 
gjennomføringen av barnehageopptaket i kommunen.   

Kommunedirektøren foreslår å innta to nye ledd (nytt 2. og 3. ledd) i § 7, som angir 
hvordan opptaket gjennomføres i praksis.   

Det er kommunedirektørens oppfatning at disse endringene vil bidra til å ivareta 
lovkravet om at foreldrenes ønsker og behov tillegges stor vekt ved opptaket. I tillegg 
vil en slik tydeliggjøring i forskriften bidra til en større forutberegnelighet for foreldre 
ved søknad om barnehageplass.  

I gjeldende forskrift § 7 andre ledd fremgår det at ved tildeling av plass innenfor 
prioritetsgruppene, vil «de eldste barna» få tilbud først. Kommunedirektøren mener 
det fremstår som uklart hva som ligger i dette. I teorien er det barnehagen som 
helhet som gjennomfører opptaket. I praksis deles gruppen av søkere i to, slik at det 
er én gruppe for barn under tre år (småbarn), og én gruppe for barn over tre år (store 
barn). Hvem som vil få tilbud først, er i praksis avhengig av om det er ledig plass på 

Utvalg for oppvekst 22.03.2022 sak 0018/22 Høring av endringer i forskrift om
vedtekter i kommunale barnehager.

5. Kommunedirektørens vurdering
Med bakgrunn i Sivilombudets uttalelse, foreslår kommunedirektøren enkelte
endringer i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager. Endringene skal bidra
til å tydeliggjøre opptakskriteriene i kommunale barnehager. Tildeling av
barnehageplass har stor betydning for foreldre. Kommunedirektøren mener derfor
det er særlig viktig at foreldre kan forstå prioriteringene som blir gjort, og at dette
gjøres med utgangspunkt i kommunens barnehageforskrift.

I gjeldende forskrift § 7 er det angitt en liste med opptakskriterier, hvor søkerne som
faller inn under punkt 1 prioriteres først, deretter søkerne som faller inn under punkt
2 og så videre. Det fremgår ikke av forskriften at opptakskriteriene først vil bli vurdert
for gruppen av søkere som har den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg, slik
dette faktisk blir praktisert i Asker kommune.

I henhold til barnehageloven § 17 første ledd tredje punktum, skal «brukernes ønsker
og behov tillegges stor vekt ved opptaket». Dette har vært avgjørende for den
etablerte praksisen i Asker kommune med at opptakskriteriene først anvendes for
den gruppen av søkere som har den aktuelle barnehagen som sitt førstevalg.

I tillegg til lovkravet om at brukernes ønsker skal tillegges stor vekt, er det et viktig
aspekt at kommunen er avhengig av å ha en samordnet opptaksprosess som er
praktisk gjennomførbar. En ordning der søkerne med barnehagen som sitt førstevalg
blir vurdert først, ivaretar både lovkravet og hensynet til den praktiske
gjennomføringen av barnehageopptaket i kommunen.

Kommunedirektøren foreslår å innta to nye ledd (nytt 2. og 3. ledd) i§ 7, som angir
hvordan opptaket gjennomføres i praksis.

Det er kommunedirektørens oppfatning at disse endringene vil bidra til å ivareta
lovkravet om at foreldrenes ønsker og behov tillegges stor vekt ved opptaket. I tillegg
vil en slik tydeliggjøring i forskriften bidra til en større forutberegnelighet for foreldre
ved søknad om barnehageplass.

I gjeldende forskrift § 7 andre ledd fremgår det at ved tildeling av plass innenfor
prioritetsgruppene, vil «de eldste barna» få tilbud først. Kommunedirektøren mener
det fremstår som uklart hva som ligger i dette. I teorien er det barnehagen som
helhet som gjennomfører opptaket. I praksis deles gruppen av søkere i to, slik at det
er en gruppe for barn under tre år (småbarn), og en gruppe for barn over tre år (store
barn). Hvem som vil få tilbud først, er i praksis avhengig av om det er ledig plass på
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den aktuelle avdelingen (småbarn/store barn). Kommunedirektøren foreslår å innta 
en presisering i andre ledd (nytt 4. ledd), der dette tydeliggjøres.  

Kommunedirektøren foreslår videre enkelte mindre endringer i § 7 om prioritering i 
opptaket. Forslagene følger punktvis under. 

I punkt 1 foreslås det å ta ut henvisningen til barnevernsloven. Dagens henvisning 
viser til feil bestemmelse i barnevernsloven. Kommunedirektøren mener det er 
hensiktsmessig å unnlate bruk av henvisninger så langt det lar seg gjøre, for å 
redusere behovet for stadig oppdatering av forskriften i tråd med annet regelverk. 
Kommunedirektøren mener det i dette tilfellet er tilstrekkelig å henvise til 
barnehageloven § 18, hvor det igjen er henvist til barnevernsloven.  

I punkt 2 om prioritering ved sykdom eller funksjonshemming, så foreslår 
kommunedirektøren å innta «alvorlig og varig» i første setning, slik at dette 
samsvarer bedre med dokumentasjonskravet i andre setning. I tillegg er det gjort en 
tilføyelse i første ledd, for å presisere at det må være årsakssammenheng mellom 
sykdommen/funksjonshemmingen og søkers ønske om plass i den aktuelle 
barnehagen. Av hensyn til klarspråk er «sakkyndig instans» byttet ut med «lege», og 
«foresatte» erstattet med «foreldre». Sistnevnte endring er også gjort i punkt 3. 

I punkt 4 foreslås det å fjerne siste del av setningen «som bor alene med barnet», da 
dette fremstår som overflødig.  

I tillegg til de nevnte endringene, foreslår kommunedirektøren enkelte mindre 
språklige endringer i forskriftens §§ 6, 7 og 8. Disse omtales ikke nærmere her, men 
kommer frem av det vedlagte forslaget. Det er også rettet en henvisning i § 8 tredje 
ledd.  

 

Lars Bjerke 
kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Vedlegg:  

Forslag til forskrift om endringer i forskrift om vedtekter for kommunale barnehager 
Asker kom 1157867_5_0 

den aktuelle avdelingen (småbarn/store barn). Kommunedirektøren foreslår å innta
en presisering i andre ledd (nytt 4. ledd), der dette tydeliggjøres.

Kommunedirektøren foreslår videre enkelte mindre endringer i § 7 om prioritering i
opptaket. Forslagene følger punktvis under.

I punkt 1 foreslås det å ta ut henvisningen til barnevernsloven. Dagens henvisning
viser til feil bestemmelse i barnevernsloven. Kommunedirektøren mener det er
hensiktsmessig å unnlate bruk av henvisninger så langt det lar seg gjøre, for å
redusere behovet for stadig oppdatering av forskriften i tråd med annet regelverk.
Kommunedirektøren mener det i dette tilfellet er tilstrekkelig å henvise til
barnehageloven§ 18, hvor det igjen er henvist til barnevernsloven.

I punkt 2 om prioritering ved sykdom eller funksjonshemming, så foreslår
kommunedirektøren å innta «alvorlig og varig» i første setning, slik at dette
samsvarer bedre med dokumentasjonskravet i andre setning. I tillegg er det gjort en
tilføyelse i første ledd, for å presisere at det må være årsakssammenheng mellom
sykdommen/funksjonshemmingen og søkers ønske om plass i den aktuelle
barnehagen. Av hensyn til klarspråk er «sakkyndig instans» byttet ut med «lege», og
«foresatte» erstattet med «foreldre». Sistnevnte endring er også gjort i punkt 3.

I punkt 4 foreslås det å fjerne siste del av setningen «som bor alene med barnet», da
dette fremstår som overflødig.

I tillegg til de nevnte endringene, foreslår kommunedirektøren enkelte mindre
språklige endringer i forskriftens §§ 6, 7 og 8. Disse omtales ikke nærmere her, men
kommer frem av det vedlagte forslaget. Det er også rettet en henvisning i § 8 tredje
ledd.
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