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Samordnet opptak i henhold til lov om barnehager  

Opptak av barn til barnehagene i Nærøysund kommune skjer i henhold til § 17 i Lov om 

barnehager. Det vises også til § 14 Godkjenning, § 16 Rett til plass, og § 18 Prioritet ved 

opptak. Barnehagenes egne vedtekter ligger til grunn for deres prioriteringer. Forskrift om 

saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage er førende for saksgangen.  

 

1. Barnehageloven § 17. Samordnet opptaksprosess i kommunen  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal 

legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes 

mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. 

Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av 

kommunale og private barnehager sikres.  

Med bakgrunn i denne loven er det utarbeidet retningslinjer for opptak av barn til ledige 

barnehageplasser i Nærøysund kommune, gjennom en samordnet opptaksprosess for 

private og kommunale barnehager.  

  

2. Retningslinjer for samordnet opptaksprosess i Nærøysund kommune   

2.1 Opptak  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn jf. § 17 i 

barnehageloven. Samordnet opptak skal ha som mål å imøtekomme foresattes ønske om 

barnehagetilbud herunder søknad om plass og ved ønske om bytte av barnehage. Ved ønske 

om bytte av plass midt i et barnehageår, skal heimen ta kontakt med barnehagemyndighet i 

kommunen.  

Kommuner som har løpende opptak må også fastsette en søknadsfrist, jf. barnehageloven § 

12 a siste ledd. Søknadsfristen er satt til 1.mars. Retten til orientering om begrunnelse og 

klagerett gjelder ved førstegangs tildeling av plass, under forutsetning av at det er søkt innen 

søknadsfristen. 



Ved henvendelse fra foreldre ang. ledig plass kan barnehagene bekrefte om det er ledig plass 

eller ikke, og heimen må søke plass via kommunens hjemmeside (vanlig søknadsprosedyre).   

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, skal få mulighet til å bli satt på søkerliste 

ved denne barnehagen jf. §3 tredje ledd i forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i 

barnehage. Ved senere opptak ved denne barnehagen i løpet av barnehageåret skal søkere 

fra søkerlisten tilbys plass før søkere som ikke står på søkerlisten, i samsvar med de fastsatte 

opptakskriteriene. Søkere som etter barnehageloven § 18 har rett til prioritet ved opptak i 

barnehage skal gå foran ved tildeling av plass.  

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august jf. §16 i 

barnehageloven.   

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 

måneden barnet fyller ett år jf. §16 i barnehageloven.   

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt jf. §16 i 

barnehageloven.  

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal 

foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne jf. §18 i 

barnehageloven.  

Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.  

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.   

Søkere som har fått tildelt barnehageplass beholder den inntil barnet begynner på skolen, 

eller til plassen sies opp.  

Foreldre som ikke får sine ønsker oppfylt kan få tilbud fra andre barnehager som har ledig 

plass, om de har krysset av på søknaden om å bli tilbudt plass.   

3. Moderasjonsordninger   

  

3.1 Søskenmoderasjon   

Forskrift til §20 i barnehageloven, § 3a i sentrale forskrifter om foreldrebetaling i barnehager 
fastsetter at kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage i 
samme kommune skal gis tilbud om reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig 
av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere.  
Moderasjon omfatter søsken som bor fast sammen. Barn anses for å være fast bosatt på den 
adressen der de til enhver tid er registrert i folkeregisteret. Dette betyr at samværsforeldre 
ikke kan påberope seg søskenmoderasjon for andre og tredje barn.   
 



Kommunen skal gi foreldre minimum 30 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn 
nummer 2 og minimum 50 prosent reduksjon i foreldrebetaling for barn nummer 3 eller 
flere barn.   
 

3.2 Inntektsgraderte satser  

Nærøysund kommune følger nasjonale føringer med en ordning som tilbyr familier med 

lav betalingsevne, reduksjon i eller fritak fra deler eller hele foreldrebetalingen. Dette 

styres av inntektsgrensen som er satt av sentrale forskrifter om redusert foreldrebetaling 

i barnehager. Barnehagene får kompensasjon knyttet til slike satser etter spesifisert 

regning til kommunen.  

  

4. Klagerett   

4.1   

  

Søkere som ikke får tilbud om plass innenfor sine prioriteringer kan påklage avslaget.  

Klagefristen er tre uker. Klagen sendes til barnehagemyndighet ved oppvekst og familie.   

  

   

OPPTAKSPROSEDYRER   

I henhold til lov om barnehager § 17 samordnet opptaksprosess i kommunen   

   

   

HVA  NÅR   

Hovedopptaket   01.03  

Søkeperiode   

01.01- 

29.02  

Supplerende opptak skjer kontinuerlig      

Ved søknad om bytte av barnehageplass midt i barnehageåret skal det være spesifikke 

årsaker for å innfri søknaden     

Søkeprosessen foregår elektronisk gjennom kommunens hjemmeside     

Opptaksprosessen skjer i Visma Flyt Barnehage      

Foresattes ønsker skal i henhold til barnehageloven vektlegges      

Annonseres på kommunens hjemmeside og i lokalavisa      

 


