
Innledning, Arbeids- og sosialrettslunsjen 2. oktober 2014  

ved universitetsstipendiat Jon Christian F. Nordrum 

«Adgangen til å si opp barnehageplass som følge av foreldrenes betalingsmislighold.» 

 

Relevante bestemmelser 

Barnehageloven 

§ 12a. Rett til plass i barnehage 

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 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. 

§ 15. Foreldrebetaling 

Kongen kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om foreldrebetaling i barnehagen, herunder 

søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense 

 

Forskrift om foreldrebetaling  

§ 1. Maksimalgrense for foreldrebetalingen 

Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for 

kost kan komme i tillegg. 

Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et 

heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes 

avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer. 

 

Grunnloven § 104 

§ 104. 

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem 

selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. 

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

 

 



Forskrift om standardvedtekter for kommunale barnehager i Oslo kommune (barnehageforskriften) 

§ 12. Oppsigelse 

[…] 

Bydelsdirektøren kan si opp plassen med 1 måneds varsel fra den 1. eller 15. i måneden dersom det 

foreligger vesentlig mislighold av avtalen. 

Som vesentlig mislighold regnes blant annet: 

[…] 

b) ikke betalt oppholdsbetaling til tross for purring i henhold til betalingsrutinene, 

§ 16. Forsinket og manglende betaling 

[…] 

Barn av familier med utestående oppholdsbetaling fra kommunal barnehage eller aktivitetsskole blir 

ikke tildelt barnehageplass før tidligere utestående oppholdsbetaling er oppgjort. Unntak fra dette 

kan gjøres for søkere som omfattes av vedtak truffet av fylkesnemnda med hjemmel i lov 17. juli 

1992 nr. 100 om barneverntjenester. 

 

Vedtekter for Bergen kommunes barnehager 

§ 10 

[…] 

Bergen kommune kan ved misligholdt foreldrebetaling si opp plassen med 1 måneds varsel. 

 
Standardkontrakt mellom Private barnehagers landsforbund og Forbrukerombudet 

Punkt 10 

Ved betalingsmislighold kan barnehagen kreve forsinkelsesrente iht. lov om forsinkelsesrente. 

Gjentatte mislighold vil kunne utgjøre et vesentlig mislighold. Ved vesentlig mislighold kan 

barnehageplassen sies opp med øyeblikkelig virkning. 

 

Tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet 9. mai 2014 

Konklusjon: 

«Hvis foreldrene har utestående foreldrebetaling til en barnehage, må dette vurderes på lik linje med 

andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. Vi oppfordrer imidlertid til at 

foreldre og barnehageeiere søker gode løsninger til det beste for barna.» 


