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Reforms syn på utkastet: 

 

Reform støtter forslaget om å gi barn født i november rett på 

barnehageplass innen utgangen av måneden de fyller ett år. Vi ber 

samtidig om at retten til barnehageplass forbedres ytterligere, slik at 

også barn født i desember får barnehageplass fra fylte ett år.    

 

Reform – ressurssenter for menn driver hjelpetilbud for menn i vanskelige 

livssituasjoner, samler inn og formidler kunnskap om gutter og menn, og er en 

pådriver for et mannsperspektiv i likestillingspolitikken. Reform er en privat og 

uavhengig stiftelse som mottar grunnfinansiering fra staten. 

 

Reforms kommentarer 

 

Departementet foreslår å korte ned ventetiden på barnehageplass ved at barn født i 

november får rett på barnehageplass innen utgangen av måneden de fyller ett år. 

Rett på og tilgang til barnehageplass er viktig både av hensyn til den enkelte familie 

og for å sikre kvinner og menn lik mulighet til arbeidslivsdeltakelse. Reform støtter 

derfor departementets forslag. 

 

Samtidig mener Reform det er uheldig at det foreliggende forslaget ikke er utvidet til 

også å gjelde barn født i desember. Etter dagens regelverk sitter familier med barn 

født i desember nå igjen som de store taperne. Reform mener retten til 

barnehageplass fra fylte ett år også bør gjelde disse barna.  

 

Barnehagen er en viktig samfunnsinstitusjon som både kan bidra til barns sosiale 

utvikling og muliggjøre småbarnsforeldres deltakelse i arbeidslivet. Dagens ordning, 

med ett hovedopptak i året og ulike rettigheter basert på fødselsmåned, har flere 

uheldige konsekvenser. Lang ventetid på barnehageplass kan være en stor 

økonomisk belastning for den enkelte familie. Ordningen er også et reelt 
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likestillingsproblem, i og med at den undergraver foreldres mulighet til lik grad av 

deltakelse i arbeidslivet. Manglende barnehagetilbud vanskeliggjør fulltidsarbeid for 

barnets foreldre, med konsekvenser som slår ut på ulike måter, avhengig av kjønn. 

 

Siden kvinner i gjennomsnitt tjener mindre enn menn er det størst sannsynlighet for 

at det er mødrene som trapper ned på stillingsprosenten eller blir hjemmeværende til 

barnet får barnehageplass. Dette slår negativt ut for kvinners økonomiske 

selvstendighet og arbeidslivstilknytning med tanke på karriereprogresjon og 

opptjening av pensjonspoeng - både på kort og lang sikt.  

 

I tillegg skyver skjevdelingen menn og kvinner mot tradisjonelle kjønnsroller som 

henholdsvis forsørger og omsorgsgiver, uavhengig av den enkelte persons ønsker 

og behov. Vår erfaring fra hjelpetilbud for og samtaler med menn, har vist oss at 

mange menn fortsatt kjenner et sterkt press mot å ta forsørgeransvar, og derved 

velge bort tid med barn og familie. Dette presset fungerer som et hinder for 

likestilling.  

 

Reform ber derfor regjeringen fortsette å forbedre gjeldende rett og tilbud, med sikte 

på full og reell barnehagedekning for alle barn fra fylte ett år. 
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