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HØRINGSUTTALELSE FRA STAVANGER KOMMUNE NOU 2010:8  
MED FORSKERTRANG OG LEKELYST 
 
Stavanger kommune viser til NOU 2010:18 Med forskertrang og lekelyst, høringsbrev og 
oversikt over utvalgets anbefalinger. Høringsuttalelsen ble vedtak i Stavanger formannskap 
10.02.11.  
 
Stavanger kommune avgir følgende uttalelse: 
 
Innholdsmessig støtter Stavanger kommune utvalgets anbefalinger. Kommunen mener at 
utvalget presenterer offensive tiltak som kan bidra til videre kvalitetsutvikling i 
barnehagetilbudet i Norge. Anbefalingene gir klare signaler om økt satsning på sektoren.  
Samtidig er det viktig at tiltakene ikke bidrar til økt deltaljstyring og fører til at kommunens 
lokale handlefrihet innskrenkes.  
 
For å kunne realisere målet om et systematisk pedagogisk tilbud for alle førskolebarn, kreves 
det nok ansatte med pedagogisk utdannelse, samt øvrig kvalifisert personale til å ivareta det 
samfunnsmandatet barnehagene har. Et systematisk pedagogisk tilbud må baseres på 
fagkompetanse, med didaktikk som kjernen i det pedagogiske arbeidet. 
 
Ut fra dagens personalsituasjon, mener Stavanger kommune at i første omgang må satses på 
tiltak som omtales i Kapittel 12.5 Personalet i barnehagen. Uten tilstrekkelig pedagogisk 
kompetanse, vil det være vanskelig å iverksette de øvrige tiltakene i utredningen. 
 
Ved gjennomføring av tiltak i barnehagen må det helhetlige læringssynet legges til grunn. 
Tiltakene må være i tråd med barnehagelovens formålsbestemmelser §§ 1 og 2, hvor det 
blant annet heter at barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme 
læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal gi barn muligheter 
for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. 
 
Det pedagogiske innholdet som uttrykkes i lov og rammeplan bør videreføres, samtidig som 
det endres og tilpasses dagens barn og samfunnets nye utfordringer. 
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Ved eventuell implementering av tiltak, bør endringer kostnadsberegnes i forkant, og 
finansiering må være omforendt med kommunesektoren som grunnlag for fullfinansiering. 
 
Stavanger kommune støtter utvalgets anbefalinger under forutsetning av at tiltakene blir 
fullfinansiert av staten. 
 
Stavanger kommune vil understreke at første prioritet for endringer og tilpasninger i 
barnehagetilbudet må være å sikre fullfinansiering av de barnehageplassene som kommunen 
er pålagt å tilrettelegge for. Konkret påpekes det at private barnehager fra 1.1.2011 har 
anledning til å ta inn barn uten lovfestet rett til plass, og har samtidig krav på fullt tilskudd 
fra kommunen for disse plassene. Staten må enten sikre lovfestet rett for alle ettåringer og 
tilsvarende økt rammeoverføring til kommunene, alternativt kompensere kommunen for 
plasser uten lovfestet rett der kommunen er pålagt å yte tilskudd.  
 
For å kunne gi et kvalitativt bedre barnehagetilbud ber Stavanger kommune om at det 
vurderes en mer fleksibel foreldrebetaling. Det må selvsagt legges til rette for gode 
moderasjonsordninger.  
 
Forslaget om 20 gratis timer i uken mener Stavanger kommune ikke bør innføres som et 
generelt tiltak i barnehagene. Disse økonomiske midlene kan eventuelt brukes til kvalitative 
tiltak. Gratistimer kan eventuelt være et godt virkemiddel for å nå utsatte grupper og som 
man i dag opplever at ikke tar del i barnehagetilbudet. 
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