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HENSIKT 
Sikre at det i hver enkelt barnehage er et minimumskrav til grunnbemanning som kan ivareta 
et systematisk arbeid med barnas behov for danning, omsorg, lek og læring slik det kreves i 
barnehageloven og i rammeplanen. Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når 
barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes 
for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år. 
 
Hensikten med dispensasjon fra grunnbemanningen er å ha et virkemiddel i en periode hvis 
man ikke kan skaffe tilstrekkelig bemanning i en barnehage. 
 
REFERANSER 

● Lov om barnehager, særlig §§ 2, 26  
● Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehagen 
● Lov om behandling av forvaltningssaker  

 
ANSVAR OG MYNDIGHET 
Barnehagemyndigheten behandler søknadene og fatter vedtak om dispensasjon. 
 
Barnehageeier kan søke dispensasjon fra normen. Samarbeidsutvalget skal uttale seg om 
dispensasjonssøknaden og deres uttalelse skal legges ved søknaden.   
 
BESKRIVELSE 
Det er hjemlet dispensasjonsadgang fra bemanningsnormen i lov om barnehager § 26. For å 
innvilge dispensasjon kreves det at det må foreligge særlige hensyn, og at barnehagens 
samarbeidsutvalg skal uttale seg. Dispensasjonen kan gis for inntil et år av gangen.  
 
Det er tillatt å beregne prosentvise stillinger når det gjelder bemanningsnormen. Det vil si at 
et ekstra barn ikke utløser krav til en ny heltidsstilling. Et ekstra barn under tre år utløser 
behov for 0,33 årsverk og et ekstra barn over tre år 0,17 årsverk. På samme måte som for 
pedagognormen, er det barnehagen som helhet som skal oppfylle kravet til 
grunnbemanning. 
 
Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn når det innvilges dispensasjon, innebærer at 
dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon, må kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell 
innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen må også vurdere om barnehagen har 
tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det 
gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og 
bemanningens samlede kompetanse. 
 
Det er andre særlige hensyn enn økonomi som må være grunnlaget for å søke om og 
eventuelt innvilge dispensasjon fra bemanningsnormen. 
  
Klageadgang 
Kommunens vedtak kan påklages til statsforvalteren, og vedtaket skal derfor inneholde 
informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter. 
  
  
  
  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64?q=lov+om+barnehager
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