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HØRINGSSVAR FRA HSH – ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN SOM FØLGE AV NY 
FORMÅLSBESTEMMELSE 

 

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 10.11.2009 om endringer i 

barnehageloven som følge av ny formålsbestemmelse. HSH er hovedorganisasjonen for 

handel og tjenester og organiserer blant annet private barnehager. Våre synspunkter til 

forslaget kan oppsummeres slik: 

 

 HSH mener at det mangfoldet av private og offentlige barnehager som i dag er 

etablert innebærer et viktig og hensiktsmessig mangfold i sektoren, og at dette 

mangfoldet også må speiles i foresattes rett til å velge barnehage for sine barn ut 

fra religiøs eller filosofisk overbevisning 

 HSH støtter derfor at adgangen for private barnehager til å unnta seg fra deler av 

formålsbestemmelsen i barnehageloven videreføres 

 HSH støtter videre at private barnehager og barnehager eiet eller drevet av 

menigheter innen Den norske kirke fremdeles skal ha rett til å vedtektsfeste 

særskilt livssynsformål 

 HSH støtter at formålsparagraf og innholdsparagraf ses i sammenheng og at 

innholdsparagrafen justeres i samsvar med endringene i formålet 

 HSH støtter også at det ikke gjøres endringer i eksisterende bestemmelser om 

barns rett til medvirkning 

 

Mer utfyllende om forslagene fra departementet:  

 

Private barnehagers rett til å unnta seg fra deler av formålsbestemmelsen 

HSH er enig med departementet i at gjeldende rett bør videreføres ved at det fortsatt gis 

unntaksadgang for private barnehager når det gjelder den delen av formålsbestemmelsen 

som henviser til grunnleggende verdier i den kristne og humanistiske arv og tradisjon. 

Foresattes rett til å velge barnehager som er i samsvar med deres egne religiøse og 

filosofiske overbevisning må opprettholdes og ikke utydeliggjøres. HSH støtter 

departementets påpekning av at mangfold i barnehagetilbudet er viktig og må fortsette i 

en fullt utbygd sektor. Hensynet til behovet for stabile rammer i en sektor som har vært 

preget av store endringer og utbygging må også vektlegges. 

 

HSH konstaterer at departementet fremholder at formålsbestemmelsen danner et viktig 

felles verdigrunnlag for alle barnehager, og at det ikke er ønskelig med et verdinøytralt 

formål i barnehagen. HSH er enig i dette, også begrunnet i at barnehagen er grunnmuren i 
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utdanningssystemet og et viktig fundament for livslang læring og utvikling. Det er derfor 

rimelig at private barnehager ikke kan unnta seg fra bestemmelsen for øvrig, men at 

unntak knyttes til formuleringer om grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 

tradisjon. Departementet benytter en formulering om at private barnehager kan 

vedtektsbestemme at henvisningen til kristen og humanistisk arv og tradisjon ”som 

innfallsvinkel til verdiene” i formålsbestemmelsen ikke skal gjelde. HSH stiller spørsmål 

ved om dette er språklig tydelig nok men har for øvrig ingen innsigelser. 

 

Private barnehagers og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske 

kirkes adgang til å fastsette særlige bestemmelser om livssynsformål 

HSH er enig med departementet i at gjeldende rett må videreføres slik at denne type 

barnehager sikres adgang til å fastsette særlige bestemmelser om tro eller livssyn. HSH 

har ingen motforestillinger om at denne adgangen nedfelles i en annen paragraf enn i 

formålsbestemmelsen. 

 

Barnehageloven § 2 om innhold 

HSH er enig med departementet i at det er naturlig å se en ny og utvidet 

formålsbestemmelse i sammenheng med dagens § 2 om innhold og at innholdsparagrafen 

justeres tilsvarende. HSH mener departementets rydding er hensiktsmessig og at §§ 1 og 2 

samlet gir et godt bilde av overordnet formål med og innhold i barnehagen.  

 

Barnehageloven § 3 om barns rett til medvirkning 

HSH er enig med departementet i at det ikke må herske tvil om barns rett til medvirkning, 

og at bestemmelsene i dagens § 3 ikke fullt ut er ivaretatt gjennom ny 

formålsbestemmelse. HSH støtter derfor at § 3 videreføres i sin nåværende form også 

etter at endringene i dagens formålsbestemmelse trer i kraft. 
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