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Ullensaker kommune
Skole, barnehage og kultur

SAKSUTSKRIFT

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
89/09 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 16.12.2009

SVAR PÅ HØRINGSNOTAT OM ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN 
- ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN SOM FØLGE AV NY 
FORMÅLSBESTEMMELSE

Vedtak
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i 
barnehageloven slik de går fram av høringsutkastet.

Rett utskrift

Reidun J. Hagen
Konsulent

Sendt:
• Saksbehandler til videre forføyning
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - 16.12.2009 
Behandling
Av 11 representanter var 10 tilstede medregnet møtende vararepresentanter.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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RÅDMANNENS INNSTILLING
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur gir sin tilslutning til de foreslåtte endringer i 
barnehageloven slik de går fram av høringsutkastet.

Ullensaker, 08.12.2009

Hanne Espeseth
kommunaldirektør
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Saksbehandler: Bente Hofsløkken
Vedlegg:
Saksdokumenter: 1. Brev fra Kunnskapsdepartementet av 10.11.2009: Høringsnotat 

om endringer i barnehageloven – endringer i barnehageloven som 
følge av ny formålsbestemmelse

2. Høringsnotat om forslag til endringer i lov 17.juni 2005 nr.64 om 
barnehager (barnehageloven)

3. Oversikt over høringsinstanser.

SAKEN GJELDER
Bakgrunn for denne høring:
Stortinget vedtok 05.12.2008 å endre formålsbestemmelsen for barnehager, jf. Ot.prp nr.47 
(2007-2008). Forslaget som ble fremmet hadde utgangspunkt i Bostadutvalgets utredning i 
NOU 2007:6 ”Formål for framtida, Formål for barnehagen og opplæringen.”

Den endrede formålsbestemmelse vil tre i kraft fra det tidspunkt Kongen bestemmer og lyder 
som følger:

§ 1 Formål:
"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen
skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som
respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og
solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare
på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt
sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og
motarbeide alle former for diskriminering."

Endring i lovens formålsbestemmelser vil føre til flere endringer i lov av 17.juni 2005 nr.54,
barnehageloven

VURDERINGER/DRØFTINGER
Endringen i barnehagelovens formålsbestemmelser fører til en endring der de folkerettslige 
avtaler Norge har inngått vil tre tydeligere fram. I utredningen går det klart fram at både 
opplæringslovens- og barnehagelovens formålsparagrafer må ligge innenfor det som følger av 
Norges menneskerettslige forpliktelser.

Endring i barnehagelovens formålsbestemmelse fører til at mye som nåværende lov beskriver
i andre paragrafer nå er innarbeidet i formålsbestemmelsene.

Kunnskapsdepartementet har derfor fremmet forslag til endringer i lov 17.juni 2005 nr.64 om 
barnehager.
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1. Departementet foreslår en ny § 1 a.

Departementets forslag til tekst:
”Ny § la Særlig formål skal lyde:
Eiere av private barnehager kan i vedtektene bestemme at henvisningen til kristen og
humanistisk arv og tradisjon som innfallsvinkel til verdiene i § I ikke skal gjelde.
Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den norske
kirke kan i vedtektene fastsette særlige bestemmelser om tros- eller livssynsformål.”

Kommunal direktørens vurdering:
Departementet mener at gjeldende rett bør videreføres på dette punktet og at alle barnehager 
uansett eierforhold, vil være forpliktet til å drive barnehagen i samsvar med det felles 
verdigrunnlaget slik dette kommer til uttrykk i ny formålsbestemmelse.

Det anbefales at forslaget til ny § 1a støttes.

2. Departementets foreslag til endringer i §2.

”§ 2 Barnehagens innhold skal lyde (endring i kursiv):
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og
kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at
alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å
utjevne sosiale forskjeller.”

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi
retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver
barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

Kommunal direktørens vurdering:
Begrepet kultur presiseres og barnehagens helsefremmende og forebyggende funksjon
framheves her.
Endringer ellers ivaretas og er innarbeidet i ny formålsparagraf.

Det anbefales at forslaget til ny § 2 støttes.

3. Kunnskapsdepartementets forslag til endring i §7 og §10.

§ 7 fjerde ledd skal lyde (endring i kursiv):
Barnehageeieren skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene skal gi opplysninger
som er av betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen, herunder
a) eierforhold,
b) formål, jf. §§ 1 og 1 a
c) opptakskriterier,
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget,
e) barnehagens åpningstid.
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§ 10 første ledd skal lyde (endring i kursiv):
Kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens
egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§ 1, I a og 2.”

Kommunal direktørens vurdering:
Endringene  som er foreslått i §7 og §10 er en logisk oppfølging av endringene i 
formålsbetemmelsene, §1a og §2.

Det anbefales at forslaget til ny §7 og §10 støttes.

KONKLUSJON
Vi kan ikke se at lovendringene vil få noen særlig betydning for driften av barnehager i 
Ullensaker kommune fordi alle barnehager i vår kommune vil kunne tilpasse seg 
formålsparagrafen og den nye §1a.

Når lovforslaget er vedtatt og formålsparagrafen trer i kraft må alle barnehager gjennomgå 
sine vedtekter for å tilpasse de til ny formålsparagraf og øvrige vedtatte endringer i 
barnehageloven.

Kommunaldirektøren anbefaler at hovedutvalget for skole, barnehage og kultur gir sin 
tilslutning til de foreslåtte endringer slik de går fram av høringsutkastet.

Melding om vedtak sendes:
• Kunnskapsdepartementet elektronisk til adresse: postmottak@kd.dep.no
• Alle private og offentlige barnehager i Ullensaker kommune
• Enhetsleder kommunale barnehager


