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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Å søke om deltidsplass i kommunale barnehager gjennom kommunens 
opptakssystem er for tiden ikke mulig. Området oppvekst og opplæring har i den 
forbindelse fått henvendelse fra en foresatt som ønsker at det skal være mulig å få 
tilbud om deltidsplasser i Ås kommunes barnehager. Rådmannen har derfor sett på 
mulighetene til igjen å tilby deltidsplasser i kommunale barnehager. 
 
Nedgangen i etterspørsel etter deltidsplasser, stram økonomi, endret pedagognorm 
og ny bemanningsnorm innskrenket barnehagenes handlingsrom. I en pedagogisk 
sammenheng rapporterte styrerne om at deltidsplasser vanskeliggjorde tilvenning, 
trygghet, tilhørighet, progresjon og vennskap i barnegruppen for barn som gikk deltid. 
Barna brukte lengre tid på å bli en del av resten av gruppen, få oversikt og forståelse 
over hva som hadde skjedd dagene de ikke var der, samt å bli en del av 
barnefelleskapet.  På bakgrunn av dette ble muligheten for å søke om deltidsplass i 
kommunale barnehager fjernet fra januar 2017. De kommunale barnehagene har 
allikevel tilstrebet å legge til rette for deltidsplasser etter forespørsel fra foresatte.  
 
De fleste ikke- kommunale barnehager i Ås nord og i Ås sentrum har hatt tilbud om 
deltidsplasser. Ås kommune har med dette forstått det slik at plikten til å sørge for at 
det finnes deltidsplasser i kommunen har vært ivaretatt. Nå har imidlertid de ikke- 
kommunale barnehagene som har tilbudt deltidsplasser, med unntak av én 
barnehage, besluttet å ikke tilby dette lenger.  
 
På bakgrunn av at det bare er en barnehage i Ås kommune som tilbyr deltidsplasser 
foreslår rådmannen å imøtekomme barnehagelovens § 8 ved i å tilby 50 % plasser i 
tillegg til 100 % plass i alle kommunale barnehager  
 
 
Fakta i saken: 
 
I barnehagelovens § 8 Kommunens ansvar, annet ledd står det at kommunen har 
plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i 
kommunen, jf. § 12 a. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold 
og behov. 
 
I barnehageloven § 12 om samordnet opptaksprosess heter det videre at brukernes 
ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 

I forarbeidene til lovendringen om retten til plass, Ot. prp. nr. 52 (2007-2008) kap. 
4.7.4.2, er omfanget av retten til barnehageplass omtalt.  Her heter det blant annet: 

Kommunen bør ha et tilstrekkelig tilbud av heltids- og deltidsplasser og bør ha 
åpningstider som er tilpasset brukernes ønsker og behov. Det betyr at 
kommunen ikke kan tilby en deltidsplass til en søker som klart ønsker en 
heltidsplass, med mindre dette kun vil gjelde en kort periode, for eksempel 
mens heltidsplassen opprettes. Videre kan en søker som ønsker en 
deltidsplass ikke tilbys en heltidsplass. 
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Kommunen har jf. § 8 kommunes ansvar, annet ledd, plikt til å sørge for at det finnes 
deltidsplasser som kan tilbys de som etterspør dette. Det er derimot ikke en plikt å 
tilby deltidsplasser i alle barnehager. 
 
I barnehageåret 2006/2007 innførte Ås kommune deltidsplasser i sine barnehager og 
foresatte kunne søke 50, 60 og 80% plass. På bakgrunn av mindre etterspørsel etter 
deltidsplasser gikk kommunen etter hvert over til å bare tilby 50 % og 100 %.  
 
De innrapporterte tallene i Ås viste at andelen som hadde deltidsplass gikk videre 
ned fra 6,3 % pr. 15.12.2009 til 1,6 % pr 15.12.2018.  Pr 15.12. 2014 var andelen 
barn med deltidsplass helt nede i 0,3 %. I en pedagogisk sammenheng rapporterte 
styrerne også om at deltidsplassene vanskeliggjorde tilvenning, trygghet, tilhørighet, 
progresjon og vennskap i barnegruppen for barn som gikk deltid. Barna brukte lengre 
tid på å bli en del av resten av gruppen, få oversikt og forståelse over hva som hadde 
skjedd dagene de ikke var der, samt bli en del av barnefelleskapet. Ved innføring av 
nytt opptakssystem i januar 2017 gikk kommunen derfor bort fra muligheten til å søke  
50% plasser. Familier som allerede hadde deltidsplasser beholdt disse og 
barnehagene har siden den gang tilstrebet å legge til rette for nye deltidsplasser etter 
forespørsel.  
 
Frem til nå har flere av de ikke- kommunale barnehagene tilbudt deltidsplasser men 
fra barnehageåret 2019/2020 har også de ikke- kommunale barnehager, med unntak 
av én barnehage, besluttet å ikke tilby deltidsplasser. De ikke-kommunale 
barnehagene har som selvstendige enheter anledning til å beslutte dette selv. 
 
Driften av barnehager er regulert gjennom «Lov om barnehager» med forskrifter. I 
barnehageloven med forskrifter står det beskrevet hva som er styrende for driften og 
innholdet i barnehagen. I barnehageloven § 18. Grunnbemanning står det at 
“Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet”. Dette skal blant annet bidra til å danne grunnlaget for å gi 
barn best mulig utbytte av barnehagen. Fra 1. august 2018 trådde endret 
pedagognorm i kraft. Pedagognormen er fastsatt i forskrift om pedagogisk 
bemanning § 1. Norm for pedagogisk bemanning og tilsier at barnehagene skal ha 
en pedagog per 7 barn under tre år og 14 barn per pedagog over tre år. 
Pedagognormen gjelder uavhengig av oppholdstid, både når barna har kortere dager 
og når de er i barnehagen bare noen dager i uken.  
 
I barnehageloven §18. Grunnbemanning, andre ledd fremkommer 
bemanningsnormen som sier at barnehagen skal ha minst en ansatt per tre barn når 
barna er under tre år og en ansatt per seks barn når barna er over tre år. Hvordan en 
deltidsplass påvirker beregningen av bemanningsnormen vil avhenge av hvordan 
barnehagen velger å fylle en barnehageplass. Dersom en plass deles mellom to 
barn, det vil si at barna ikke er i barnehagen de samme dagene, vil barna kunne 
regnes som ett barn. Dette tolkes på samme måte som etter barnehageloven § 6 
første ledd bokstav b, der to barn med deltidsplass, som ikke er til stede samtidig, 
kan telles som ett barn. Dersom to barn med deltidplass er til stede samtidig, vil de 
regnes som to barn. 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov%20om%20barnehager
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§18
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1049/§1
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-22-1049/§1
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/§18
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På bakgrunn av at det bare er en barnehage i Ås kommune som tilbyr deltidsplasser 
vil rådmannen imøtekomme barnehagelovens § 8 ved i å tilby 50 % plasser i tillegg til 
100 % plasser alle kommunale barnehager. For å sikre best mulig utnyttelse av 
barnehagekapasiteten og ivareta barnehagelovens § 18 andre ledd, må en 50 % 
plass deles med en annen 50 % plass slik at det utgjør en 100 % plass. Barna må gå 
annenhverdag etter avtale med barnehagen.  
 
Rådmannen ønsker ikke å tilby 60 % eller 80 plasser % fordi det vil kreve flere barn 
for å få fylt opp en 100% plass. Det igjen kan kreve at barnehagen må ha flere 
ansatte jf. bemanningsnormen, eller at barnehagene må gå med ledig kapasitet som 
ikke lar seg utnytte. Det vil også være mer krevende å organisere og administrere 
60% og 80% plasser enn 50% plasser. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Færre heltidsplasser og større mulighet for inntektstap for kommunen ved at halve 
plasser ikke blir fylt opp.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ved innføringen av nytt opptakssystem i januar 2017 tok kommunen bort muligheten 
til å søke 50% plasser i kommunale barnehager. Flere av de ikke- kommunale 
barnehagene har til og med barnehageåret 2018/2019 tilbudt ulike alternativer for 
deltidsplass. Fra barnehageåret 2019/2020 har de ikke- kommunale barnehagene, 
med unntak av én barnehage, besluttet å ikke tilby deltidsplasser lenger. På 
bakgrunn av at det kun er en barnehage i Ås kommune som nå tilbyr deltidsplasser 
ønsker rådmannen å imøtekomme kravet i barnehagelovens § 8 ved å tilby 50 % 
plasser i tillegg til 100 % plass i alle kommunale barnehager   
 
Rådmannen ønsker ikke å tilby 60 % eller 80 plasser % fordi det vil kreve flere barn 
for å få fylt opp en 100% plass 
 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
1.1.2020 
 


