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Byrådssak 101/12

Høringsuttalelsetil NOU 2012:1Til barnas beste- Ny lovgivning for barnehagene

LRS SARK-03-201100106-45

Hva sakengjelder:

Kunnskapsdepartementet(KD) harsendtpåhøringNOU 2012:1Til barnasbeste– Ny lovgivningfor
barnehagene.Barnehagelovutvalgetharforetattengjennomgangav barnehagelovenmedforskrifter for å
vurdereomregelverketsomstyringsverktøyer godtnok tilpassetdagensog framtidensbarnehagesektor.

Barnehagesektorenharværtgjennomstor vekstogomstilling desisteårene,sistmedrammefinansiering
gjeldendefra 1. januar2011.Utvalgetforeslårensterkerereguleringpådeområdenesomfremstårsom
særligkritiske for åsikre likeverdighetoghøykvalitet i sektoren.Utvalgetharsamtidig hattetsærlig
fokuspåå ivaretakommunenesfrihet til åkunneutvikle godetilbud medbarnasogbrukernesbehovi
fokus.Utvalgetharlagtsærligvekt påhensynettil barnasbeste.Deter utvalgetsvurderingat endringenei
sektorendesisteåreneharskaptbehovfor engrundiggjennomgangav regelverket.Utvalgetharfulgt
oppsinevurderingermedet forslagtil ny barnehagelov.

Utvalgetsutredningkanhentesfra KDs nettsider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2012/nou-2012-1.html?id=669113

Byrådetsluttersegtil dennyelovgivningenfor barnehagene,medfølgendekommentarer:
� Utvalgetleggertil grunnat eiereanvenderveiledendearealnorm.Denveiledendearealnormen

synliggjørlikevel atkommunenharethandlingsrom,ogat detereiersansvarå fastsette
arealnormen.Bergenkommunemenerat lokal frihet børopprettholdes.

� Utvalgetforeslårenutvidelseavklagerettennårdetgjelderrettentil et godtfysisk ogpsykososialt
barnehagemiljø.Det fordrerøktepersonalressurserfor å forvalteklagerog henvendelser,og
Bergenkommunevil påpekedeøkonomiskekonsekvenseneøkt klageadgangmedfører. At det
følgesoppmedstatligemidlererenforutsetningfor kommunensoppgavesomklageinstans.

� I bestemmelsenomkommunensomgodkjenningsmyndighetforeslåsenny formuleringomå
vurderebarnehageeier/-driversegnethettil å drivebarnehage.Bergenkommunestiller
spørsmålstegnvedhvordandetteskalpraktiseres, ogetterlyserklareretningslinjeri forhold til
dette.

� Nårdetgjelderkommunalttilskuddtil godkjenteikke-kommunalebarnehagerønskerBergen
kommuneennærmerepresiseringavhvasomer rimeligeog relevantevilkår i hht § 9 i Forskrift
omlikeverdigbehandlingvedtildeling avoffentligetilskuddtil ikke-kommunalebarnehager.
Bergenkommunemenerdessutenatdetfortsattmåværemulig åstille vilkår ogsåetteratdeter
blitt 100% likeverdigbehandlingvedtildeling av offentlig til skudd til ikke-kommunale
barnehager,for atdenårlige,lovfestedebarnehagerettenskalkunneoppfylles.

� Det foreliggeretnytt krav til at kommuneneskalhaet forsvarligsystemfor vurderingog
resultatoppfølging.Bergenkommuneforutsetterat detsettesav statligemidler for å realiseredette
tiltaket.

� Bergenkommunestøtterforslagetomat minimum25 % avbarnehagensgrunnbemanninghar
fagbrevsombarne- ogungdomsarbeidere,mendetteeretkrav somvil måtteinnføresovertid.
Deteravgjørendefor kvaliteteni barnehagenatogsåassistentgruppenharenstorandelfaglærte.
Bergenkommuneforutsetteratdetsettesav statligemidler til dette.
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� Utvalgetforeslårå tallfestebarnehagensgrunnbemanning.Bergenkommunestiller segbak
forslagetom styrkingav pedagogtettheten,mensluttersegikketil entallfestingavantallbarnpr
vanligansatt(aten ansattkanhaansvaretfor inntil trebarnundertreår,eller for inntil seksbarn
overtreår). Bergenkommunemenerat flerepedagogerstyrker relasjonskompetanseni
barnehagen,ogatendamåhafleksibelkommunaltolkningavantallbarnpr. assistenteventuelt
fagarbeider(«tilstrekkeligbemanning»). Bergenkommuneforutsetterat forslagetfølgesoppmed
statligemidler.

� Det foreliggerenny bestemmelseom barnegruppen,ogatdepartementetkangi forskrift om
maksimalegruppestørrelser.Bergenkommunestøtterforslagetomat barnegruppenmåhaen
størrelsesomut fra barnetsalderog forutsetningerer tryggog pedagogiskforsvarlig, og menerat
deyngstebarnaskaltilhøreenmindrebarnegruppeenndeeldstebarna.Det børimidlertid være
lokal kommunalfrihet i forhold til fastsettingav gruppestørrelsen.

� Bergenkommunestøtterutvalgetsforslagomå flytte rettentil spesialpedagogiskhjelp fra
opplæringslovenog lovfesteretteni barnehageloven. Bergenkommunestøtterimidlertid ikke
forslagetom at timer gitt til spesialpedagogiskhjelp skalgåtil fradragi foreldrebetalingen.
Barnehageeretsamfunnsgode,og foreldrebetalingener i utgangspunktetlav, oghargod
økonomiskestøtteordningerfor familier somtrengerdette.

� «Førskolelærer»erengodtinnarbeidettittel, og Bergenkommunemenerat tittelenikke uten
viderebørerstattesmed«barnehagelærer».

� Bergenkommuneserpositivt påutvalgetsforslag omenny bestemmelseomkompetanseutvikling
i barnehageloven.Det erviktig at barnehageeierekangi personalettilbud om oppdatertfaglig og
pedagogiskkompetanse.Vi delerutvalgetssynom atdeterheltnødvendigatutdanningssystemet
tilretteleggerfor fleregratispåbygningsstudierog deltidsstudier.Departementetsigangsettingav
tilpassetvidereutdanningogkompetansetiltakfor barnehageassistenterogvidereutdanningfor
fagarbeidere,jf. Prop.1 S(2010–2011)er tilsvarendeviktig.

Høringsfristenersatttil den4. mai2012.EtteravtalemeddepartementetkanBergenkommune
ettersendevedtaki sakenfra bystyremøtetden14.mai2012.

Begrunnelsefor fremleggelsefor bystyret:
Byrådetsfullmakter§ 7 vedtattavbystyret28.11.2011,sak260/11:"… Høringsuttalelseri
prinsipiellesakersomsamtidiginnebærerpolitiskeavveininger,skalavgisavbystyret".

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgendevedtak:
Bystyretsluttersegtil høringsforslagetmedendringenekommenterti saksfremstillingen.

Dato:19. april 2012

MonicaMæland
byrådsleder

HaraldVictor Hove
byrådfor barnehageogskole
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Saksutredning:

Innledning
NOU 2012:Til barnasbeste– Ny lovgivning for barnehageneeromfattende.Deninneholder24kapitler,
derdeførstefire er innledendei forhold til mandat,regelutviklingenog gjeldenderett.Kapittel5 belyser
faktorersompåvirkerkvaliteteni barnehagene,ogsomdannerbakgrunnfor utvalgetsforslagom
kvalitetssikrendebestemmelseroget godtrammeverksomkansikre likeverdigebarnehagetilbudmed
godkvalitet.
Kapitlene6 til 10 redegjørfor tilstandogutfordringerpåområdersomansessentralefor å kunneoppfylle
måletom likeverdigbarnehagetilbudav godkvalitet.Utvalgetsvurderingerog forslagpresenteresi
kapitlene11 til ogmed21.Detresistekapitleneomhandlerny lovtekstog merknadertil lovenogeteget
kapittelomøkonomiskeogadministrativekonsekvenser.

Høringsuttalelsenfra Bergenkommuneerdelt inn etterdeenkeltekapitlenei forslagtil ny lov, og
merknadeneerknyttetopptil deenkeltelovbestemmelsene.Etterforslagtil nyebestemmelserfølger
førstutvalgetsmerknader,ogderlovparagrafen er ny eller vesentligendretfølgersåBergenkommune
sine kommentarerog vurderingut ifra erfaring påområdet.

Bergenkommunehari tillegg valgt å kommenterenoenkapitlertil slutt, dadissevil hakonsekvenserfor
denvideresatsingenpåbarnehagesektoren.

Kapittel I. Barnehagensformål og innhold

§ 1 Formål
� ingenendringer

§ 2 Adgang til å fastsetteannet formål
� tidligere§ 1a
� ingenendringer

§ 3 Barnehagensinnhold
� tidligere§ 2
� ingenendringer

§ 4 Saklig virkeområde – Ny bestemmelse
Lovengjelderfor barnehager.Barnehageer envirksomhet:

a. somhar ansvarfor barn,er regelmessigog der etteller flerebarnhar enavtaltukentlig
oppholdstidpåmerenn20 timerog

b. derantall barnsomer til stedesamtidiger minstfem.
Tilsynav barnomnattenregnesikkesombarnehage.
Departementetkangi forskrift omorganisertbarnetilsynsomikkeer barnehageretterførsteledd,
herunderfastsetteat ogsåbarnehagermedfembarneller færreer omfattetav loven.

Merknadfra utvalget:
Bestemmelsener ny, menhenterdevesentligeelementenefra § 6 i dagensbarnehagelov.Presiseringen
innebærerenklargjøringfra tidligerefor å fangeoppbådeordinærebarnehagerog familiebarnehagerog
oppvekstsentre,samtendagmammasvirksomhetav envissregelmessighetogomfangforutsattat de
øvrigevilkåreneeroppfylt. Tredjeleddåpnerfor at ogsåbarnehager medfem barneller færrekan
godkjennes.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Deterpositivt medenytterligerepresiseringav lovensvirkeområde.
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Kapittel II. Barns rettigheter

§ 5 Hensynettil barnets beste– Ny bestemmelse
Vedanvendelseavbestemmelsenei dennelovenskaldetleggesavgjørendevektpåbarnetsbeste.

Merknadfra utvalget:
Barnehagenprimærefunksjonerå ivaretabarnasutvikling ogdanning,og bestemmelsener enoppfølging
av folkerettsligeforpliktelser.Deternedfelti FNsbarnekonvensjonat deinstitusjonersomivaretarbarn
ogharansvarfor barn,skalleggebarnetsbestetil grunnfor sin virksomhet.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommuneerenigi dennyebestemmelsen.

§ 6 Barns rett til plassi barnehage
� tidligere§ 12a
� ingenendringer

§ 7 Barns rett til medvirkning
� tidligere§ 3
� ingenendringer

§ 8 Rett til godt fysisk ogpsykososialtbarnehagemiljø– Ny bestemmelse
Alle barn i barnehagerhar rett til et godt fysiskogpsykososialtmiljø somfremmerhelse,trivsel

ogbarnasleke-, omsorgs- og læringsmiljø.Alle barnhar rett til etbarnehagemiljøsomer tilpassetden
enkeltesbehov.

Dersombarnehagenblir klar oversidervedbarnehagemiljøetsomkanha negativ virkning for
barnashelseog sikkerhet,skalforeldrenesnarestmuligvarslesomdette.

Departementetkangi forskrift ombarnehagemiljøet.

Merknadfra utvalget:
Ny bestemmelse,somskalsikrebarnehagebarnetminstlike godtmiljø someleverogarbeidstakere.
Rettengjelderbådeinnemiljøetogutemiljøet.Forholdav betydningfor innemiljøeter i tillegg til
barnehagensleke- ogoppholdsarealfor eksempelluft, temperatur,lys, stråling,akustikkogøvrig fysisk
utformingav interiørog materiell.Utemiljøomfatterblantannetbarnehagensplassering,utformingenav
utearealetog lekeapparater.Hvasomer et «godtfysisk ogpsykososialtmiljø» vil kunnevariereut fra
barnegruppensstørrelse,alderssammensetningog andreforhold.Et godtbarnehagemiljøer etmiljø som
er tilpassetbarnegruppensbehov.Bestemmelseninneholderogsåenvarslingspliktfra barnehagentil
foreldrenedersomdetblir oppdagetsidervedbarnehagemiljøetsomkanhanegativvirkning for barnas
fysiskeogpsykiskehelse.

§ 9 Det fysiskemiljøet – Ny bestemmelse
Det fysiskemiljøetinneog uteskalværetrygt ogpedagogiskutfordrende.Miljøet skalgi alle barn

allsidig bevegelses- ogsanseerfaringogmulighetfor mestringog utvikling.
Barnehageneskalplanlegges,bygges,tilretteleggesog drivesslik at barnastrygghet,helse,

trivsel, lek og læring,fremmes.
Dersomforeldrerådeteller samarbeidsutvalgetkrevertiltak for å rettepå manglerveddetfysiske

miljøet,skalbarnehagenbehandlesakenetterregleneomenkeltvedtaki forvaltningsloven.Om
barnehagenikkeinnenrimelig tid har tatt stilling til saken,kandetklagesetterbestemmelsenei
forvaltningslovensomomdetvar gjort enkeltvedtak.Kommunener klageinstans.
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Merknadfra utvalget
Kravetom allsidigbevegelses- ogsanseerfaringog mulighetfor mestringogutvikling kreverhøyt
kvalitativ standardpådetfysiskemiljøet – ikke barenminstestandard.Barnehagenskalhaarealerog
utstyrnok til lek ogvarierteaktiviteterog utformesslik at allebarnfår godemuligheterfor ådeltaaktivt i
lek ogandreaktiviteter.Utvalgetbemerkerat barni småbarnsalderharstortbehovfor tumleplassuteog
inneog for ro ogkonsentrasjon.

Kommunenblir i lovteksten§ 9 tillagt enny oppgavesomklageinstansfor samarbeidsutvalg/foreldrerådi
privateogkommunalebarnehager,utfraat foreldrerådetellersamarbeidsutvalgetkankrevertiltak for å
rettepåmanglerveddetfysiskemiljøet.

§ 10 Det psykososialemiljøet – Ny bestemmelse
Barnehagenskalaktivtog systematiskarbeidefor å fremmeet godtpsykososialtmiljø, derdet

enkeltebarnetkanoppleverespekt,trygghet,omsorgogsosialtilhørighet.
Dersomnoensomer tilsatt i barnehagen,får kunnskapeller mistankeomat etbarnblir utsattfor

krenkendeord eller handlinger, skalvedkommendesnarestundersøkesakenog varslestyrer,og dersom
deter nødvendigog mulig,selvgripe inn. Styrerskalvarslesomalvorlige forhold.

Dersomforeldrene,foreldrerådeteller samarbeidsutvalgetkrevertiltak for å rettepå manglerved
detpsykososialemiljøet,skalbarnehagenbehandlesakenetterregleneomenkeltvedtaki
forvaltningsloven.Ombarnehagenikkeinnenrimelig tid har tatt stilling til saken,kandetklagesetter
bestemmelsenei forvaltningslovensomomdetvar gjort enkeltvedtak.Kommunener klageinstans.

Merknadfra utvalget:
Kravetom systematiskarbeidinnebærerkrav om planmessigheti arbeidetmedåfremmeet godt
psykososialtmiljø, basertpåkunnskapombarnsutvikling og læringindividuelt og i gruppe,observasjon,
dokumentasjon,refleksjonogsamtalermedbarnog foreldre.Det innebærerimidlertid ikke kravombruk
avbestemtemetoder.Pliktentil å varslevedmistankeomat barnblir utsattfor krenkendeordog
handlingergjelderhelepersonalet;deskalselvgripe direkteinn dersomdeternødvendigog mulig.
Pliktengjelderikke bareordoghandlinger,menogsåunnlatelseavhandlinger,somobservasjonav sosial
isoleringeller utestengelsefra barnegruppen.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget§§8-10:
§§8 -10 eråsammenlignemedopplæringsloven§ 9asomomhandlereleversskolemiljø.
Lek og fysisk aktiviteter grunnleggendefor fysisk ogpsykiskvelvære.Regelmessigfysisk aktivitet er
nødvendigfor normalveksthosbarnogunge,og for normalutvikling av funksjonellekvaliteter.Dette
måivaretasbådei barnehagensarealinne,menogsåfor uteområdene.

Veiledendenormfor lekeogoppholdsarealpå5,3m²(perbarnunder3 år)og4m²(overtreår)er ikke
spesieltpresiserteller kommentertav utvalget. Barnehagelovenharsåledesikke enegenbestemmelse
omstørrelsenpåinne- og uteareali barnehagen,mendepartementethari sinemerknadertil gjeldende
barnehagelov§ 10 gitt enveiledendenormfor barnsleke- og oppholdsareal(Rundskriv F-08/2006):
«Veiledendenormfor barnslekearealinneer 4 kvadratmeternettoperbarn overtre år ogomlag 1/3
merper barnundertre år. Utearealeti barnehagenbør væreomlag seksgangersåstort somleke- og
oppholdsarealetinne".

Utvalgetlegger til grunnateiereanvenderveiledendenorm.Denveiledendearealnormensynliggjør
likevel atkommunenharet handlingsrom,og at detereiersansvarå fastsettearealnormen.Bergen
kommunemenerat lokal frihet børopprettholdes.
Bergenbystyrevedtoknylig sakomprinsipperfor realiseringav barnehageretten2012-2015og en
justeringav gjeldendearealnormi dekommunalebarnehagenefra 5,3m2 til 5m2 for barnundertreår.For
barnovertreår stårarealnormenpå4m2 fast.Justeringav arealnormenmåseesi sammenhengmed
veilederentil normompedagogiskbemanning.Bergenkommunevil i 2012leggetil rettefor at kravet
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ompedagogtetthetseesi sammenhengmedarealjusteringen,ogvil benyttehele2012til å få gjennomført
endringenei dekommunalebarnehagene.Ved å styrkepedagogbemanningenopererereninnenfor
barnehagelovensnorm,og utnytterarealetpåenmerfleksibelmåte.Løsningeninnebæreråerstatteen
assistentmedenpedagog.Barnehagenevil såledesfå styrketkompetanseoghøyerepedagogiskkvalitet.

Detåpnesfor enklageadgangsomikke harligget fore tidligere.Foreldrerådetellersamarbeidsutvalgeti
enbarnehagekanframsettekravom årettedetfysiskemiljøet.Dersomtiltaketernødvendigfor at
barnehagensfysiskemiljø skalvære«trygt og pedagogiskutfordrende»jf. førsteledd,vil barnehagen
væreforpliktet til åutføretiltaket.Barnehagensvedtakkanpåklagestil kommunen.Kommunenfår med
detteenutvidetrolle somklageinstansfor rådog utvalgi deprivatebarnehageneutfra at foreldrerådet
ellersamarbeidsutvalgetkankrevetiltak for å rettepåmanglerveddetfysiskemiljøet.
Bergenkommuneharetterat rett til barnehageplassble innført opplevdenjevn økningavhenvendelser
ogklagerpåbarnehagenesinnholdogkvalitet. Det fordrerøktepersonalressurseri
kommuneadministrasjonen/ tilsynsmyndighetfor å forvalteklagerog henvendelser,ogBergenkommune
vil påpekedeøkonomiskekonsekvenseneøkt klageadgangmedfører. Det atdette følgesoppmedstatlige
midlerer enforutsetningfor kommunensoppgavesomklageinstans.

Kapittel III. Foreldreråd ogsamarbeidsutvalg

§ 11 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
� tidligere§ 4
� ingenendringer

§ 12 Fellessamarbeidsutvalgfor barnehageog skole
� tidligere§ 5
� ingenendringer

Kapittel IV. Barnehageeiersansvarogoppgaver

§ 13 Godkjenningsplikt
Barnehagermåsøkeomgodkjenning.Dersomdetforeliggervesentligendredeforhold ved

barnehagen,skaldetsøkesny godkjenning.
Enbarnehagekanikkesettesi drift før dener godkjent.

Merknadfra utvalget:
Erstattertidligere§ 6 i barnehageloven.Deter eiersplikt ogsøkegodkjenningogdettemågjøresfor hver
enkeltbarnehageseparat.Dersombarnehagensbygningereradskiltvedatdeter flereminuttersgange
mellombygningene,vil detværeflereselvstendigebarnehagersomhverenkeltmåsøkegodkjenning.
Leddetom ny godkjenningved«vesentligendredeforhold»er ny og meddettemenesendringermed
betydningfor godkjenningssøknaden(eierskifte,vesentligendringi barnetallognybygg) menogså
endringeri omgivelsene,somøkt støy.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Lovparagrafengir enpresiseringom kravettil godkjenning.Bergenkommunemenerbestemmelsenmå
sesi sammenhengmedbarnehagemyndighetensrett ogplikt til å føretilsyn medvirksomhetersomer
godkjenningspliktigetter§ 13.Det framgårav tredjeleddatbarnehagenmåværegodkjentfør driften kan
settesi gang.Godkjenningkangisnårallekrav i barnehagelovenogannetregelverkeroppfylt. Bergen
kommunestøtterforslagetomat denendeligegodkjenningsmyndighetliggerhosbarnehagemyndighet.
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§ 14 Barnehageeierensansvar
Barnehageeierenskaldrive barnehageni samsvarmed gjeldendelover og regelverk.
Barnehageeierenskalfastsettebarnehagensvedtekter.Vedtekteneskalgi opplysningersomer av
betydningfor barnasforeldreeller foresattesforhold til barnehagen,herunder
a. eierforhold,
b. formål, jf. §§1 og2,
c. opptakskriterier,
d. antall medlemmeri samarbeidsutvalget,
e. barnehagens åpningstid,
f. godkjentleke- ogoppholdsareal,
g. barnehagensarealutnyttelse.
Barnehageeierhar ansvarfor å hariktig og nødvendigkompetansei virksomheten.Barnehage-

eierskalha et forpliktendesystemsomgir personaleti barnehagenmulighettil å utvikleogvedlikeholde
faglig ogpedagogiskkunnskap.

Merknadfra utvalget:
Tilsvarertidligere§ 7, menmednoeendretlovtekst.Alle barnehagerskalhavedtekterog endringerskal
foretasgjennomformellevedtaksendringer.Videreskalvedtekteneværetilgjengeligefor ansatte,foreldre
og tilsynsmyndighet.I forbindelsemedopptakbarnehagebørdetværerutinefor at foreldregjøreskjent
medvedtektene.Endringi forhold til tidligere§ 7 erat godkjentleke- ogoppholdsarealog arealutnyttelse
skalframkommeav vedtektene.Utvalgetbemerkeratdetteeropplysningersomerav betydningfor
foreldrenesforhold til barnehagen.Ogsåtredjeleddombarnehageeiersansvarfor kompetanseutviklinger
nytt.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsinnstilling til ateierskalutvikle internesystemfor å ivaretaog
videreutviklekvalitetenpåkompetanseni personalgruppen.Detteerenbetydningsfullpresiseringfor å
sikrebarnehagensprosess- struktur- og resultatkvalitet.Lovtekstenspresiseringav innholdi vedtekterer
klargjørendefor eiere,foresatteogbarnehagemyndighet.Envil imidlertid påpekedeøkonomiske
konsekvensenevedenslik lovendring– og at dettefølgesoppmedstatligemidler.

§ 15 Barnehageeiersregistrerings- ogopplysningsplikt
Barnehagenhar plikt til å gi kommunenopplysninger,innsyni dokumenterog adgangtil

barnehagelokalersomansesnødvendigetter§ 18.
Barnehagerskalværeregistrert i Enhetsregisteret.

Barnehageeierenmåleggeframopplysningeromregnskapsdataog tjenestedata.
Barnehageeierenplikter å gi barnetsbostedskommunedeopplysningersomer nødvendigefor å kunne
føreet registersomnevnti § 17 fjerdeledd.
Departementetkangi forskrift ominnhentingavopplysningerfra barnehageeier.

Merknadfra utvalget:
Er skilt ut fra tidligere§ 7 ombarnehageeiersansvar.Innebæreringenendring,menerenpresiseringav
registrerings- og opplysningsplikten.

§ 16 Krav til forsvarl ig systemfor barnehageeier– Ny bestemmelse
Barnehageeierhar ansvaretfor at kravenei barnehagelovenmedforskrifterblir oppfylt,herunder

stille til disposisjonderessursenesomer nødvendigefor at kraveneskalkunneoppfylles.
Barnehageeierskalha et forsvarlig systemfor vurderingav omkravenei barnehagelovenmed

forskrifterblir oppfylt.Barnehageeierskalhaet forsvarlig systemfor å følgeoppresultatenefra disse
vurderingene.

Departementetkangi forskrift omkrav til forsvarlig system.
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Merknadfra utvalget
Deterbarnehageeiersansvarat ressursersompersonale,materiellogutstyr,penger,kompetanseheving
oganneterstilt til disposisjonfor at lovkraveneskalkunneoppfylles. Eier gis ogsåansvarfor etsystem
for vurderingog resultatoppfølgingav ombarnehagelovenskrav til barnehagenblir oppfylt. Et slikt
systemskalkunnedokumenteresskriftlig ogvil normaltmåtteinneholde:

- oversiktoverloverog forskrifter
- beskrivelseav barnehagensorganiseringog myndighetsfordeling
- rutinerfor informasjonsflyt,rapportering og tilbakemeldinger
- beskrivelseav rutinerfor å retteoppog forbedreforhold someroppdaget
- beskrivelseav rutinerfor oppfølgingavkritiske områder
- beskrivelseav ledelsesansvar

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Tidligerevarbarnehageeierskrav til vurderinglagt til kapittel4 i forskrift om rammeplan.Bergen
kommunestøtterutvalgetsinnstilling til at eierskalutvikle internesystemfor å ivaretavirksomhetens
vurderingogresultatoppfølgingav ombarnehagelovenskrav til barnehagenblir oppfylt.

Kapittel V. Lokal barnehagemyndighetsansvarogoppgaver

§ 17 Kommunen er lokal barnehagemyndighet
Kommunener lokal barnehagemyndighet.Kommunenskalgi veiledningog påseat barnehagene

drivesi samsvarmedgjeldenderegelverk.
Kommuneneskalsørgefor å ha tilgang til barnehagefagligkompetanseoverbarnehagenivået.
Kommunenhar ansvaretfor at barnehagetilbudettil samiskebarn i samiskedistrikt byggerpå

samiskspråkogkultur. I øvrigekommunerskalforholdeneleggestil rettefor at samiskebarnkansikre
ogutviklesitt språkog sinkultur.

Hverkommuneskaloppretteog føreregistertil bruk for Arbeids- ogvelferdsetaten(NAV)i
forbindelsemedkontroll av beregningogutbetalingavkontantstøtteetterkontantstøtteloven.Registeret
kansamkjøresmotArbeids- ogvelferdsetatens(NAV)registerovermottakereav kontantstøtte.
Departementetgir forskrifter medutfyllendebestemmelseromføringenav registeret,hvilkeopplysninger
registeretskalinneholdeogbehandlingenavdisseopplysningene.

Merknadfra utvalget:
Bestemmelsentilsvarertidligere§ 8 i loven,mednoenendringer.Leddetom barnehagemyndighetensrett
til innsynogbarnehagensopplysningsplikter fjernetog lagt til somegenparagraf (§18).Videreer leddet
omkommunensplikt til å tilby plassi barnehagefjernetherog lagt inn somegenparagraf(§20).
Presiseringenat «kommunenskalsørgefor åhatilgangtil barnehagefagligkompetanseover
barnehagenivået»(pedagogiskutdanning),klargjørkompetansekravettil kommunensom
barnehagemyndighet.Utvalgetmenerdeterviktig atkompetansekravetsynliggjøresi særlovgivningen.
Registerettil bruk for NAV er envidereføringav gjeldenderett.Grunnvilkåretfor rett til kontantstøttevil
bli endretfra august2012,vedatstønadsperiodenreduseres/bortfallerfor toåringer,ogkommuneneer
pliktig til åoppretteog føreet registersominneholderopplysningerombarni alderenett til to årsom
benytterbarnehagetilbudsommottaroffentlig støttetil drift.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Barnehagenharovertid blitt enstadigviktigeresamfunnsinstitusjon.Bergenkommunestøtterutvalgets
innstilling omat detmåsettestydeligereog flereminstekravtil barnehagensvirksomhetsombarnog
foreldrekanforventeblir oppfylt. Dettevil sikretilfredsstillendekvalitetog likeverdigheti tilbudet.
Tilsyn vil i dennesammenhengenbidratil atdisseminstekravenevil bli håndhevetog etterlevd.
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Barnergenerelterensvakere«brukergruppe»nårdetgjelderå kunneivaretasinerettigheterog behov.
Barnehageer etsåviktig rettsgodefor barnaatbådenasjonaleog lokalemyndigheterbørforpliktesi dette
arbeidet.Bergenkommunefinnerderforat for åsikreatbarnehagesektorenskalkunnegi et godtog
likeverdigtilbud til allebarn,børbådestatog kommuneta etklart ansvarfor åsetil at rettigheterog
plikter blir oppfylt i barnehagesektoren.Dettemågjøresmedbådeveiledning,kvalitetsutvikling,
forvaltning, klagesaksbehandlingsamtgjennomtilsyn. Bergenkommunesombarnehagemyndighethar
alleredegodbarnehagefagligkompetanseoverbarnehagenivåeti egenfagavdelingfor barnehageog
skole.

§ 18 Barnehagemyndighetensrett til innsyn ogbarnehagensopplysningsplikt – Ny bestemmelse

Kommunenhar rett til opplysninger,innsyni dokumenterog adgangtil barnehagelokaleri den
utstrekningdetteansesnødvendigfor å ivaretakommunensoppgaveretterbarnehageloven.

Merknadfra utvalget:
§ 18 erny somegenbestemmelse,mener i all hovedsakenvidereføringav et leddi tidligere§ 8.

§ 19 Godkjenningav barnehager– noenytt i bestemmelsen
Kommunenskalgodkjennebarnehagersomer egnettil å oppnålovenskrav. I vurderingenav om

enbarnehageer egnettil å oppnålovenskravkandetleggesvektpå ombarnehageeiereller andre
personersomvil havesentliginnflytelsepå virksomhetener egnettil å drivebarnehage.Krav i annen
lovgivningmåværeoppfylt før detgis godkjenning.

Kommunenkansettevilkår til godkjenningenmedhensyntil antall barn,barnasalder,
oppholdstidog barnehagensfysiskemiljø.

Dersomdetforeliggervesentligendreteforholdskalkommunenstadfeste,oppheve,endreeller
settenyevilkår i godkjenningen.

Godkjenningenfaller bort dersombarnehagenikkestarteroppinnentre år etterat godkjenningen
er gitt. Det sammegjelderombarnehagedriftenopphører.

Kommunensvedtakkanpåklagestil fylkesmannen.

Merknadfra utvalget:
Bestemmelseninnebærerenvidereføringav tidligere§ 10,menmedenkelteendringer. Dervilkåreneer
oppfylt, skalkommunengodkjennebarnehagen.Vurderingav egnetheti forhold til lovenskravgårpå
barnehagensfysiskerammer,dvs. lokalerog uteområder,og omdisseeregnettil lek og meningsfylte
opplevelser.Arealeneskal viderevære«forsvarlig»jfr.§ 34. I tillegg skalkommunensom
godkjenningsmyndighetleggevekt påandrekrav i barnehageloven,f eksbemanningsnorm,pedagognorm
osv.Detteøkerkravenetil søkersprofesjonalitetalleredepåsøknadstidspunktet. Bestemmelsenom
vurderingavbarnehageeiers/driversin egnethettil ådrivebarnehageerny, ogmåberopåen
helhetsvurdering;evneog vilje til åoverholdebarnehageloven,omperson(ene)tidligerehardrevet
barnehagedertilsynsmyndighetharpåpektlovbruddosv.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
I merknadenetil paragraf19 stårdetatkommunenfår mulighettil å vurdereomvedkommendeeregnet.
Kommunenskalherundersepå«..sentralepersonersevneog vilje til åoverholdebarnehagelovog andre
loversomharsammenhengmedbarnehageloven..»Bergenkommunestiller spørsmålstegnvedhvordan
detteskalpraktiseres, ogetterlyserklareretningslinjeri forholdtil dette.
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§ 20 Kommunensplikt til å tilby plassi barnehage
Kommunenhar plikt til å tilby plassi barnehagetil barnbosatti kommunensomhar rett til plassi

barnehage,jf. § 6. Kommunenhar ansvaretfor at barnmedrett til prioritet får plassi barnehage.
Utbyggingsmønsterogdriftsformerskaltilpasseslokaleforhold ogbehov.

Kommunenskalhaminimumettopptaki året.Søknadsfristtil opptaketfastsettesav kommunen.

Merknadfra utvalget:
§ 20 hjemlerkommunensplikt til å tilby barnehageplasstil barnbosatti kommunen,ogutgjørsammen
med§ 6 dentidligere§ 12aom rett til barnehage.Hvemsomharrett til plassframgårav§ 6. detfølgerav
annetleddat rettentil barnehagekun erenminimumsforpliktelse,og ikke til hinderfor at kommunekan
tilby barnehageplasstil barnsomikke harrett til ettergjeldende§ 12a. Utvalgetsharvurdertmulighetene
for å innføreto årligehovedopptakmedseksmånedersmellomrom(augustog februar), menikke landet
pådette.To årligeopptakforutsetteratdeter nok ledigebarnehageplassertilgjengeligslik atenkaninnfri
rettentil plass.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterlovtekstenom atkommunenskalhaminimumett opptaki året.Bergen
kommuneharett hovedopptakogsupplerendeopptakrestenav året.Bergenkommuneharenstorandel
privatebarnehager,og i forhold til åoppfyllebarnehagerettenårlig er detet problemat mangeav
disseharmulighetentil å taoppbarnutenrett til barnehageplassframforbarnsomharslik rett.Deter per
i dagikke mulig å forplikte deprivatebarnehageneå følgekommunaleopptakskriterier,menkun
gjennomsamordnetopptakleggetil rettefor dialogmedprivatebarnehageromat barnmedrett til plass
etterdagensbarnehageloven§ 12 prioriteresfør barnutenslik rett. Detpresiseresimidlertid atBergen
kommuneharengoddialogmedprivateeiereknyttettil samordnetopptak.

§ 21 Samordnetopptaksprosessi kommunen
- tidligere§ 12
- uendret

§ 22 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunalebarnehager
- tidligere§ 14
- uendret

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Stortingetvedtok16. juni 2009endringeri barnehageloven§§ 8 og 14medsiktepåinnlemmingav
statstilskuddenetil barnehageri rammetilskuddettil kommunene.I henholdtil gjeldende§ 14/ny§ 22
kan kommunenytetilskuddtil barnehagersomsøkerom godkjenningetterat barnehagesektorener
rammefinansiert.Deter altsåopptil kommuneneselvåavgjøreom detskalytestilskuddtil barnehager
sometableresetter1.januar2011.

I Forskrift omlikeverdigbehandlingvedtildeling av offentligetilskuddtil ikke-kommunalebarnehager
(F-14/2010)§ 9 fremgårdetatdetat kommunenkansetterimeligeogrelevantevilkår knyttettil
barnehagedriftenfor kommunalttilskudd. Bestemmelsenfastsetterkommunensrett til å setterimeligeog
relevantevilkår knyttettil barnehagedriftenfor kommunalttilskudd.Hva somvil værerimelig ogrelevant
vil måttevurderesoppmot kommunensplikt til å sørgefor likeverdigbehandling.Det fremgårav
forskriften atkommunenkun haradgangtil åstille vilkår til dendelenav tilskuddetsomgårutoverden
lovfestedefinansieringsplikten.Detteinnebæreratkommunenikke harnoenreellmulighettil å stille
vilkår nåropptrappingentil 100% likebehandlinger gjennomført,medmindrekommunenleggeropptil
et tilskuddsnivåsomliggerover100% avdetmani gjennomsnittbrukerpådrift av egneordinære
barnehager.Bergenkommunemenerimidlertid at detfortsattmåværemulig å stille vilkår ogsåetterat
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deterblitt 100% likeverdigbehandlingvedtildeling avoffentlig til skuddtil ikke-kommunale
barnehager,for atdenlovfestedebarnehagerettenskalkunneoppfylles.

Bystyreti Bergenharnylig vedtattensakomprinsipperfor realiseringav barnehageretten2012-2015,
herunderat detstillesvilkår omat alt godkjentleke- ogoppholdsarealskalutnyttesfor at denikke-
kommunalebarnehagenskalmottatilskudd.Likeledesstillesdetvilkår til tilskuddatdenoppsatte
fremdriftsplanfor utbyggingsprosjektermedtatti barnehageutbyggingsplanerfølgesslik at
barnehagerettenkaninnfris årlig. Vi ønskeratdepartementetvil gi ennærmerepresiseringav hvasomer
rimeligeog relevantevilkår i hht§ 9 i Forskrift omlikeverdigbehandlingvedtildeling av offentlige
tilskuddtil ikke-kommunalebarnehager.

§ 23 Foreldrebetaling
Foreldrebetalingfor enbarnehageplassskal ikkesetteshøyereennenmaksimalgrense.

Maksimalgrensenblir fastsatti Stortingetsårlige budsjettvedtak.Betaling for kostkankommei tillegg.
Maksimalgrensengjelderfor etheldagsordinærtbarnehagetilbudinnenforbarnehagelovenmed

forskrifter.Medheldagstilbudmenesavtalt ukentligoppholdstidpå41 timereller mer.
Foreldrebetalingfor et deltidstilbudskalsetteslavereennforeldrebetaling for et heldagstilbud.

Meddeltidstilbudmenesavtaltukentligoppholdstidunder41 timer.

Merknadfra utvalget:
Foreldrebetalingvar tidligereregulerti forskrift om foreldrebetaling,somsattenmaksimalgrensefor
foreldrebetaling,densåkaltemaksprisen.Det gis anledningtil kostpengerutovermaksprisen,men
betalingfor matskalikke værepåetslikt nivå atbarnehageeiertjenerpengerpådette.Heldagstilbud
relaterersegtil denordinære,avtalteoppholdstiden.Maksimalgrensenvil viderebaregjøresgjeldendefor
detsomdefineressomenbarnehagesordinæretilbud. Spesielleaktiviteteretterforeldrenesønsker,som
dansetimer,ridetimer,skiskoleo.l. vil detværeadgangå taekstrabetalt for utovermaksimalgrensen.

Bergenkommunesinekommentarer ogvurderingav lovforslaget:
Bergenkommunesluttersegtil lovforslaget.

§ 24 Moderasjonsordninger
Kommunenskalsørgefor at foreldreeller foresattetilbys minimum30prosentsøskenmoderasjon

i foreldrebetalingenfor barnnummerto ogminimum50 prosentfor barnnummertre eller flerebarn.
Moderasjonenskalomfattesøskensombor fastsammen.Reduksjonskaltilbys ogsåomsøsknenegår i
forskjelligebarnehageri sammekommune.

Alle kommunerskaltilby foreldreeller foresattemedlav betalingsevnereduksjoni eller fritak for
foreldrebetaling.Alle kommunerskalha inntektsgradertebetalingssatser.

Departementetkangi forskrift omminimumssatserfor inntektsgradertbetalingog fritak for
barnefamiliermedlav betalingsevne.

Barnehageeierskal få dekketreduksjoni eller fritak for foreldrebetalingenavkommunen.

Merknadfra utvalget:
Utvalgetpekerpåatdenenkeltekommunekanutformenærmerereglerom søskenmoderasjonlokalt, og
atdissei såfall måutformesslik atdeomfatterbådekommunale og ikke–kommunalebarnehager.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunemenerdetteerengreipresisering.Bergenkommunepraktiserermoderasjonsordninger
perdagsdato. Det forutsettesatgodemoderasjonsordningerfølgesoppmedstatligemidler.
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§ 25 Samarbeidom barnehagensforebyggendeoghelsefremmendefunksjon – Ny bestemmelse
Kommunenskalutarbeiderutiner for samarbeidog kunnskapsutvekslingmellombarnehage,

barnevern,helsestasjon,pedagogisk-psykologisktjeneste(PPT)og andreinstansersomer relevantefor å
bidra til barnehagensforebyggendeog helsefremmendefunksjon.

Merknadfra utvalget:
Forå ivaretabarnehagensforebyggendeog helsefremmendefunksjoner dethelt sentraltat deulike
instanserharkunnskapom hverandresfunksjon.Detvisestil hvilke instanserdetherkanværesnakkom,
menåpnessamtidigoppfor atandreinstanserenndissekanværerelevante.Bestemmelsentydeliggjør
kommunensrolle somtilretteleggerfor samarbeidsrutiner,ogat detteomfatter«allebarnehager»betyr
bådedekommunaleogdeprivatebarnehagenei kommunen.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunemenerdetteerenpositiv presisering,mensomvil krevegodsamhandlingpåtversav
ulike instanser.Dettekanlikevel væreenutfordringi destorebyene.Bergenkommunevil påpekede
økonomiskekonsekvenseneet slikt kravomutstraktsamarbeidvil medføre, ogønskeratdepartementet
klargjørhvordankostnadenevedet slikt utstraktsamarbeidskalfordelesmellomkommunenogde
privatebarnehagene.

§ 26 Krav til forsvarlig systemfor kommunensombarnehagemyndighet– ny bestemmelse
Kommunenskaloppfyllekravenei barnehagelovenmedforskrifter,herunderstille til disposisjon

deressursenesomer nødvendigefor at kraveneskalkunneoppfylles.
Kommunenskalhaet forsvarlig systemfor vurderingav omkravenei barnehagelovenmed

forskrifterblir oppfylt.Kommunenskalha et forsvarlig systemfor å følgeoppresultatenefra disse
vurderingene.

Departementetkangi forskrift omkravettil forsvarlig system.

Merknaderfra utvalget:
Kravettil atkommuneneskalhaetsystemfor vurderingog resultatoppfølgingernytt. Systemetkan
tilpasseslokaleforhold.

Bergenkommunesinekommentarer ogvurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsinnstilling om at kommunenskalhaet forsvarligsystemfor å ivareta
kommunenstilsynsrolle.Dettevil blantannetkunneinnebæreat fylkesmannenletterevil kunnefå innsyn
i hvilke tiltak kommunenhargjort for å ivaretasinetilsynsoppgaver.
Bergenkommunemenerat et forsvarligsystemfor å ivaretatilsynsoppgavenevil omfatte:

� Enplanfor kommunenstilsyn sombeskriverrutinerfor utvelgelseav tilsynsobjekterog tema,
samtrutinerfor deulike faseneav tilsyn.

� Tiltak for åsikretilstrekkeligbemanningmedrett kompetanse.
Bergenkommuneforutsetteratdetsettesav statligemidler for å realiseredettetiltaket.

§ 27 Kommunenstilsynsansvar.Påleggom retting, midlertidig eller varig stenging
Kommunenskalføretilsyn medat barnehagenedrivesi samsvarmeddennelovenmedforskrifter.

Kommunenskalsørgefor at tilsynetutførespå enmåtesomer uavhengigavoppgavenekommunenhar
someieravbarnehager.

Kommunenkangi påleggtil barnehageeieromretting av bruddpå loven.Dersomfristenfor å
etterkommepåleggetikkeoverholdes,kankommunenvedtareduksjoni foreldrebetalingen,somgjelder
fremtil barnehageeierhar rettetlovbruddet.

I særligetilfeller, derpåleggeller reduksjon i foreldrebetalingenikkehar ført til at lovbruddblir
rettet,kankommunenvedtatidsbegrenseteller varig stengingavbarnehagen.Det sammegjelderdersom
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lovbruddetikkelar segrette.Dersomfortsattbarnehagedriftkanmedførealvorlig helseskadefor barna,
skalkommunenvedtatidsbegrenseteller varig stengingav barnehagen.Kommunensstengingsvedtakskal
sendesfylkesmannentil orientering.

Kommunensvedtakompåleggomretting, reduksjoni foreldrebetalingog stengingkanpåklages
til fylkesmannen.

Kommunenskaloffentliggjøreresultateneav gjennomførtetilsyn.
Departementetkangi forskrift omkommunenstilsyn medbarnehagene.

Merknadfra utvalget:
Tilsvarertidligere§ 16 i loven,menmednoenmyeelement.

Bergenkommunesinekommentarerogvurderingav lovforslaget:
Et fornuftig, målrettetog balanserttilsyn medat tjenestertil innbyggerneholderenlovlig og forsvarlig
standardvil kunneøkekvalitetenpåtjenestenesomtilbys, ogdermedogsåstyrkebarnehagensom
samfunnsinstitusjon.Deter avgjørendefor lokaldemokratietslegitimitetatdevelferdstjenestenesom
finansieresavkommuneneholderdenkvalitetenbefolkningenetterspør.Tilsyn medkommunensom
barnehageeierog tilsyn meddenenkeltebarnehagevil kunnebidratil å styrkekvalitetenpåbarnehagenei
denenkeltekommune.

Et tilsyn måhamyndighettil å fastslåhvorvidt et lovkraver oppfylt eller ikke, samtkunnereagerepå
lovbruddetpåenslik måteat detblir rettetopp.Det erkommunensomfører– og børføre– tilsyn med at
denenkeltebarnehagefølgerbarnehageloven.Reaksjonervedpåvistlovbrudderpåleggog midlertidig
ellervarigstengningav barnehagen.Påleggkreverlojalitet for åhabindendekraft og stengningvil kunne
medførestorepraktiskeproblemerforbundet medåoppfylle rettentil barnehageplass. Mellom disseto
ytterpunktenefinnesdetpr. i dagingenvirkemidlerfor å sikrelov etterlevelse.For atbarnasrettigheter
skalbli oppfylt, at foreldrekanhatillit til at lovkravblir etterfulgtog for å sikre likeverdigheteni både
privateogkommunalebarnehager, støtterBergenkommuneutvalgetsforslagombehovfor et mer
differensiertsystemav reaksjonsmuligheter.

Kapittel VI. Fylkesmannensansvarogoppgaver

§ 28 Fylkesmannensveiledningsplikt
Fylkesmannenskalveiledekommunerogbarnehageeiereetterdennelovenmedforskrifter.

§ 29 Fylkesmannenstilsynsansvar.Påleggom retting, midlertidig og varig stenging
Fylkesmannenskalføretilsyn medat kommunenutføreroppgavenedensombarnehagemyndighet

er pålagtetterdennelovenmedforskrifter, jf. kommunelovenkapittel10A.
Dersomsærligegrunnergjør detnødvendig,kanfylkesmannenføretilsyn medat denenkelte

barnehagenblir dreveti samsvarmeddennelovenmedforskrifter.Dersomfylkesmannenutfører tilsyn
gjelder§ 27 tilsvarende.

Fylkesmannenkangi påleggomretting til kommunensombarnehagemyndighetdersomtilsynet
avdekkerbruddpå loven.Fylkesmannenkangi påleggomretting til denenkeltebarnehageeierendersom
tilsynetavdekkerbruddpå loven.Dersomlovbruddetikkerettesav barnehageeieren,kanfylkesmannen
vedtaenreduksjoni foreldrebetalingenfremtil lovbruddeter rettet.

I særligetilfeller, derpåleggeller reduksjoni foreldrebetalingenikkehar ført til at lovbruddblir
rettet,kanfylkesmannenvedtatidsbegrenseteller varig stengingav barnehagen.Detsammegjelder
dersomlovbruddetikkelar segrette.Dersomfortsattbarnehagedriftkanmedførealvorlig helseskadefor
barna,skalfylkesmannenvedtatidsbegrenseteller varig stengingavbarnehagen.Fylkesmannens
stengingsvedtakskalsendesUtdanningsdirektoratettil orientering.
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Vedtakomretting,reduksjoni foreldrebetalingogstengingkanpåklagestil
Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannenskaloffentliggjøreresultaterav gjennomførtetilsyn.

§ 30 Fylkesmannensomklageinstans
Fylkesmannener klageinstansfor vedtakfattetav kommunenetterloven§§ 19,22,23,24,27,31,

32,37og 40og derdetfølgerav forskriftergitt i medholdavdenneloven.

Bergenkommunesinekommentarerogvurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterlovforslaget.

Kapittel VII. Bestemmelserom barnehagenspersonale,mv.

§ 31 Styrer
Barnehagenskalhaenforsvarlig pedagogiskogadministrativledelse.
Barnehagenskalhaendaglig ledersomhar utdanningsomførskolelærereller annenhøgskole-

eller universitetsutdanningsomgir barnefagligog pedagogiskkompetanse.
Kommunenkaninnvilgedispensasjonfra utdanningskravetetterandreledd.Kommunensvedtak

kanpåklagestil fylkesmannen.
Departementetgir nærmereforskrifter omdispensasjonfra utdanningskravetogomgodkjenning

avyrkeskvalifikasjonerfra utlandet.

Merknadfra utvalget:
Bestemmelsentilsvarertidligere§ 17, menmedet lite tillegg underutdanningskravet,idetdetåpnesfor at
andremedhøyskole- eller universitetsutdanningsomgir barnehagefagligog pedagogiskkompetansekan
tilsettessomstyrer.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterlovforslaget.

§ 32 Barnehagensgrunnbemanning
Bemanningenmåværetilstrekkeligtil at personaletkandriveengodpedagogisk

virksomhet.
Enansattkanhaansvaretfor inntil tre barnundertre år. Enansattkanhaansvaretfor inntil seks

barnovertre år. En førskolelærerkanha ansvaretfor inntil seksbarnundertre år.
En førskolelærerkanhaansvaretfor inntil tolv barnovertre år. Pedagogiskelederemåha

utdanningsomførskolelærer.Likeverdigmedførskolelærerutdanninger annentreårig pedagogisk
utdanningpåhøgskolenivåeller universitetsutdanningmedvidereutdanningi barnehagepedagogikk.20
prosentav pedagogenei barnehagenkanha annentreårig pedagogiskutdanningpå høyskolenivåeller
universitetsnivå.

Barne- og ungdomsarbeidereskalutgjøreminst25prosentav barnehagensgrunnbemanning.
Kommunenkaninnvilgemidlertidigdispensasjonfra utdanningskraveti tredjeog fjerdeledd.

Kommunensvedtakkanpåklagestil fylkesmannen.
Departementetkangi forskrift ommidlertidig dispensasjonfra utdanningskravet,omgodkjenning

avyrkeskvalifikasjonerfra utlandetog omunntakfra utdanningskravetfor personalesomarbeideri
barnehagenpånattid.

Merknadfra utvalget:
Bestemmelsentilsvarertidligere§ 18,meninnebærervesentligeendringer. Hvasomer tilstrekkelig
bemanningvil fortsattvurderesut fra barnegruppensstørrelseogbarnasbehov.Det presiseresatdetved
beregningav antallansatteperbarnskaldetavrundestil nærmestehalvestilling. Ansattesomikke inngår
i detordinærebarnehagetilbudet,for eksempelekstrapersonell somhartil oppgaveå gi spesialpedagogisk
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hjelp til grupperellerenkeltbarn,skalikke regnesinn. Viderepresiseresat barndefineressomtreåringer
fra dethalvåretdefyller tre år.Andelpedagogerskalregnespåbarnehagenivå,noesombetyrat detpå
avdelings- eller gruppenivåkanværeenannenfordelingmellompedagogerogandreansatte.Av
bestemmelsenomminst25 % barne- og ungdomsarbeidereframgårdetat enbarnehagesomikke
oppfyllerdettekravettil grunnbemanningmåsøkeomdispensasjon.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommuneønskerågi sin tilslutning til dekvalitativefaktorenesomforskningenvisererviktige
for barnehagetilbudettil småbarn.Dissefaktorenekanstyrersgjennomtydelig lovgivningsomregulerer
strukturkvalitetogprosesskvalitetpåområdene,samtlokal oppfølgingkommunalttilsyn.

Alle undersøkelserviseratpersonaltetthetogpersonaletskompetanseer avgjørendefor åsikregod
barnehagekvalitet.Personaletsevnetil åetablererelasjonersomerpregetavnærhetomsorgog
tilknytning erenviktig forutsetningfor barnslæringogdanning.Etterinnføringenav barnehagerettfra
fylte 1 årharet stortantall1-2 åringerbegynti barnehagen.For dissebarnaerstabiletilknytnings-
personermedhøyomsorgsevnehelt avgjørende.

Deteravgjørendeatogsåassistentgruppenharenstorandelfaglærte,og enstøtterforslagetom at
minimum25% av barnehagensgrunnbemanningharfagbrevsombarne- ogungdomsarbeidere. Bergen
kommuneharbruktmyeressurserpåbarne- ogungdomsutdanningtil fagbrevi Bergen.Kommunenhar
sværtgodeerfaringerfra detteprosjektet,someret lavterskeltilbudhvorpraksisstedenemåsamarbeide
medkoordinatorfor å fremskaffepraksisplasser.Bergenkommunevil presisereat detteeretkrav som
vil måtteinnføresovertid, ogatdeteventueltinnføresovergangsbestemmelser.Det forutsettestilføring
avstatligemidler til kompetansehevingav assistenter.

Personaletskompetanseerdenviktigstekvalitetsfaktoreni barnehagen(Melhuish2004;Sylvam.
fl.2004).Å økekravettil pedagogiskbemanningvil bidratil økt kvalitet i barnehagen.(St.m 41 Kvalitet i
barnehagen)Behovetfor øktkompetansehosdeansattesomarbeidermeddeyngstebarnaerstort.
Utdanningsinstitusjoneneharkun i desisteårenei noengradvektlagtarbeidetmeddennealdersgruppen.
Erfaringviserat førskolelæreresomerutdannetfor merenn10 årsidenharlite kunnskapomdenne
aldersgruppenfra sin utdannelse.

Enhargjennomtilsynerfartet deprivateaktørenei storgradoverholderdagensnormfor pedagogisk
bemanning,menatmangeprivateaktørerharalt for liten assistentressurs.Kostra-rapporteringviser
privateeieresomopererinnenfornormfor pedagogiskbemanning,menkun harénassistentperpedagog.
Denstoreøkningenav deminstebarnai barnehagenegjørdetnødvendigåsikretilstrekkelig
personalressursfor åkunnegi alle barnet godtpedagogisktilbud.

Bergenkommunestøttersegtil utvalgetsforslagom at detskal væreenbestemmelsefor pedagogisk
bemanning,og atdennebestemmelsenflyttes fra forskrift til lovtekst. Dettebidrartil å ivaretaden
pedagogiskekvalitetenogsikrerenenklereogmerlikeverdigsaksbehandling,for eksempeloppmot
tilsyn. Videreforeslårutvalgetå tallfestebarnehagensgrunnbemanning.Bergenkommunestiller segbak
forslagetom styrkingav pedagogtettheten,mensluttersegikketil entallfestingavantallbarnpr vanlig
ansatt(aten ansattkanhaansvaretfor inntil trebarnunder treår,eller for inntil seksbarnovertreår). Vi
menerat flerepedagogerstrykerrelasjonskompetanseni barnehagen,ogat endamåhafleksibel
kommunaltolkningavantallbarnpr. assistent, eventueltfagarbeider(«tilstrekkeligbemanning»). Bergen
kommuneforutsetterat forslagetfølgesoppavstatligemidler.
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§ 33 Barnegruppen – Ny bestemmelse
Barn har rett til å tilhøreenbarnegruppei barnehagen.
Barnegruppenskalha enstørrelsesomut fra barnasalderog forutsetningerer tryggog

pedagogisk forsvarlig.Organiseringenmåivaretabarnasbehovfor forutsigbarhetog tilhørighettil en
barnegruppeog tilknytningtil voksne.

Vedvurderingenav omengruppeer tryggogpedagogiskforsvarlig skaldetleggesvektpå
barnasalder,aldersspredningi gruppen,omdeter barnmednedsattfunksjonsevne,flerspråkligebarn,
barnasmulighetfor å etableretilhørighetogvennskap,tilgjengeligevoksneog personaletskompetanse
samtbarnehagensfysiskeogpsykososialemiljø.

Departementetkangi forskrift ommaksimalegruppestørrelser.

Merknadfra utvalget:
Formåletmedbestemmelsener åsikreatbarndagligmøterkjentebarnog voksne.Medbarnegruppe
menesengruppesomer stabilogsombeståravet avgrensetantallbarnsomenpedagogisklederogen
personalgruppeharansvarfor. Barnegruppensstørrelseer ikke regulert,mendetpåleggeså vurdereat
dener tryggogpedagogiskforsvarlig.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Småbarnegrupper
Nyereforskning(Zacrissonm.fl. 2010)viseratstørrelsenpåbarnegruppenharstorbetydningpå
barnehagenskvalitet.Når ett-åringergåri barnehagener detav storbetydningatdeblir møttmedkjente
omsorgspersoner,forutsigbarhetog goderelasjoner.Forskningenfastslåratbarnegruppensstørrelsehar
storbetydningfor barnehagenskvalitet.Det erogsåslik atstorebarnegrupperkankompenseresmedøkt
antallvoksne.

Tilknytningsproblematikkharværtet temai forbindelsemeddeyngstebarnehageopphold.Å haenstabil
tilknytningsperson tilgjengeligi barnehagenblir settpåsometbasisbehovfor de yngstebarna.Barnet
trengerfølelsesmessigå knyttesegtil deneller depersonenesomskalværei foreldrenessted.Det sier
segselvat dettemåværefå personeri et stabiltomsorgsmiljø. Detkrevesogsåenvissfrekvensav
interaksjonermellomdenvoksneogdetenkeltebarnfor atensunntilknytning skalkunneetableres.Det
er ikke nok atdenvoksneer tilgjengeligi rommet,detmåsikresentilstrekkeligdirektekontaktmeddet
enkeltebarnsamtidigsomhelebarnegruppenblir tatthåndom.Dettekreverfysiskogpsykisk
tilstedeværendevoksnesomkaninngåi et samspillmeddetenkeltebarnet.Antallet relasjonelle
forbindelseri engruppeøkersterktvedat antalletgruppemedlemmerøkesbaremed1 – 2 personer.

Barnettrengerdenvoksnetil stresshåndteringog til enrelasjonserfaringsombidrartil barnetsforståelse
avsegselvi relasjontil andre.Forskningviserat i barnehagermedlav kvalitet erstressnivåethøytog
barnafår ikke hjelp ogstøttetil å reduserestressreaksjoneri barnegruppen.Stressøkerkroppens
kortisolnivåsominnvirkerpåhjernesutvikling i deførstegrunnleggendeleveårene.Minoritetsspråklige
barnogbarnmednedsattfunksjonsevneprofittererspesieltpåå inngåi småbarnegruppermedtett
oppfølging.

I Planfor barnehageutbygging2012-2015somble vedtattatbystyreti juni 2011leggerBergenkommune
opptil fleksiblebarnehagebygg,ogdetvisestil forskningog andres/egneerfaringersomsierat ideell
størrelsepåenbarnegruppei fleksiblearealervil liggepåomkring24 – 30storebarneller12– 16for små
barn,underforutsetningavatenrekkeandreforholder til stede;somgodbalansemellomstoreogsmårom,
godepraktiskeløsninger,tydeligog kompetentledelse,organiseringosv.

Bergenkommunestøtterforslagetom barnegruppenskalhaenstørrelsesomut fra barnasalderog
forutsetningerer tryggog pedagogiskforsvarlig,ogmenerat deyngstebarnaskaltilhøreenmindre
barnegruppeenndeeldstebarna.Det børimidlertid værelokal kommunalfrihet i forhold til fastsettingav
gruppestørrelsen.
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§ 34 Barnehagensareal inne ogute
Barnehagenskalhaet trygt og pedagogiskforsvarlig areal inneogute.

Merknadfra utvalget
Bestemmelsenlovfesterbarnehagensplikt i forhold til arealene.I enhelhetligvurderingavarealeneskal
detvektleggesalderpåbarna,ferdighetsnivåog tilgjengelighetfor barnsmednedsattfunksjonsevne.Det
visestil dagensarealnormog til at etareali samsvarmeddenneanbefalingenvil væreforsvarlig.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterlovforslagetom atbarnehagenskalhaet trygt og pedagogiskforsvarligareal
inneogute.At arealnormenerveiledendesynliggjøret handlingsrom,og Bergenkommunemenerat
lokal frihet børopprettholdes.

Barnehagensinneog utemiljøpåvirkerbarnetsaktivitets- og læringsmuligheter.Barnehagerommenemå
værevelutstyrteog speilekunnskapombarnslæringmedfokuspårammeplanensutviklingsområderog
fagområder.Bådeinne- og uteområdenemågi mulighettil variertlek ogutfoldelse.

§ 35 Politiattest
Densomskalarbeidei barnehageskalleggefram politiattestsomnevnti politiregisterloven§ 39

førsteledd.I tillegg til bestemmelsenenevnti politiregisterlovenskaldetanmerkesompersonener siktet,
tiltalt, har vedtattforeleggeller er dømtfor overtredelseav straffeloven§§ 228og 229første
straffalternativ.

Kommunenkanogsåkrevepolitiattestsomnevnti førsteleddfor andrepersonersomregelmessig
oppholdersegi barnehageneller har vesentliginnflytelsepåbarnehagensdrift.

Personmedanmerkningknyttettil straffeloven§§162,192,193,194,195,196,197,199,§ 200
annetledd,§ 201førsteleddbokstavc, §§201a, 203,204a, 219,224,§ 229annetog tredje
straffalternativ,§§231,233og 268jf. 267,skalikkearbeidei barnehager.

Fornyetpolitiattestkaninnhentesi samsvarmedpolitiregisterloven§ 43.
Departementetkangi forskrift ompolitiattesti barnehagen.

Merknadfra utvalget
Utvidet i forhold til dagens§ 19om politiattest.Det foreslåsenendringslik at reglenei
politiregisterloveninnarbeidesi barnehageloven.Formåleter åsikrearbarnaikke blir utsattfor overgrep
ogannenfare.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterlovforslaget.

Kapittel VIII Familiebarnehager

§ 36 Definisjon ogvirkeområde
En familiebarnehageer enbarnehageformderbarnafår et tilbud i privatehjem.Ut overde

særskiltereglersomgis omfamiliebarnehager,gjelderdebestemmelsersomer fastsatti eller med
hjemmeli barnehageloven,medunntakav§§ 19og 32.

Departementetkangi forskrift omfamiliebarnehager.

§ 37 Godkjenning av familiebarnehager– Ny bestemmelse
Kommunen avgjørsøknadomgodkjenningav familiebarnehageetterenvurderingav

virksomhetensorganiseringogomdetenkeltehjemer egnetfor familiebarnehagedrift.I vurderingenav
omfamiliebarnehagener egnettil å oppnålovenskrav,kandetleggesvektpåombarnehageeiereller
andrepersonersomhar vesentliginnflytelsepåvirksomheten,er egnettil å drivebarnehage.
Familiebarnehagensdrift skalforegåi beboddehjem.
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Et hjemkangodkjennesfor maksimaltfembarnovertre år somer til stedesamtidig.Er flertallet
avbarnaundertre år, måantalletreduseres.Det kansettesbegrensningvedantall barn i et hjempå
grunnlagav hjemmetsegnethet.

Det skalsomhovedregelværeminstto barn i et familiebarnehagehjem.Hjemmetsegnebarn
underopplæringspliktig alder,somdeltar i ordningen,teller med.I enfamiliebarnehagegruppemåminst
halvpartenavbarnaværeandreennhjemmetsegne.

Familiebarnehagenskalværeet fellesskapmellomminstto hjem,eller mellomminstett hjemog
enordinærbarnehage.

Kommunensvedtakomgodkjenningav familiebarnehagerkanpåklagestil fylkesmannen.

Merknadfra utvalget:
Godkjenningogdrift av familiebarnehagerer i dagregulerti barnehageloven§ 14og forskrift om
familiebarnehager.I vurderingenav omfamiliebarnehagen eregnettil åoppnålovenskrav,kandet
leggesvekt påompersonersomharvesentliginnflytelsepåvirksomhetener egnettil ådrivebarnehage
(nytt i forhold til dagensregelverkpåområdet).

§ 38 Pedagogiskveiledning i familiebarnehager
I familiebarnehagerskaldetgis pedagogiskveiledningtil assistenteni detenkeltehjemi

barnehagensåpningstid.Denpedagogiskeveiledningenskalgis av utdannetførskolelærer.Likeverdig
medførskolelærerutdanninger annentreårig pedagogiskutdanningpåhøgskole- eller universitetsnivå
medvidereutdanningi barnehagepedagogikk.

Pedagogiskveiledningkanmaksimaltomfatte12barnper førskolelærernår barnaer under3 år
og20 barnper førskolelærernår barnaer overtre år.

Pedagogiskeveiledningmåværeforsvarlig i forhold til barnasalderog forutsetninger.
Dersomfamiliebarnehagermanglerpedagogiskveiledningkankommunensørgefor pedagogisk

veiledningi familiebarnehagene.

Merknadfra utvalget:
Deternytt at bestemmelsentasinn i lov, var tidligereinngått i forskrift.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bestemmelsenpresisereret lavereantallbarnperførskolelærer;vedat antalleter redusertfra 30 til 20
barnovertreår og12undertreår.Bergenkommunestøttersegtil utvalgetslovforslagom reguleringav
familiebarnehagedrift.

§ 39 Bemanningi familiebarnehagen- Ny bestemmelse
Énassistentkanhaansvaretfor inntil tre barnundertre år. Énassistentkanha ansvaretfor inntil

fembarnovertre år.
Bemanningenmåværeforsvarlig i forhold til barnasalderog forutsetninger.»

Merknadfra utvalget:
Tidligereregulerti Forskrift omfamiliebarnehager§ 6.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsforslagom atenassistentkanhaansvarfor inntil trebarnundertreår,
og fembarnovertreår.Bergenkommunehargjennomtilsyn avdekketenrekkesvakheter,og stiller, som
utvalgetgjør,spørsmålvedomfamiliebarnehagersomdriftsformut fra dagensregelverker forenligmed
måletomet likeverdigbarnehagetilbudav høykvalitet.
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Kapittel IX. Spesialpedagogiskhjelp, tilrettelegging for barn mednedsattfunksjonsevneog
tegnspråkopplæring

Helekapitteleter nytt og bestårav ti lovparagrafer,fra § 40 til § 50.Bestemmelsenei dettekapitteleter i
hovedsakoverførtfra opplæringsloven§ 5-7 til barnehageloven.I tillegg foreslårutvalgetnoen
tilføyinger for å sikreat barnasrettigheterblir oppfylt.

§ 40 Rett til spesialpedagogiskhjelp
Barn medsærligebehovhar rett til spesialpedagogiskhjelp i barnehagen.Ogsåbarnsomikke

går i barnehagehar rett til spesialpedagogiskhjelp.
Spesialpedagogiskhjelpskalomfattetilbud omforeldrerådgiving.Denspesialpedagogiske

hjelpenkangis i barnehager,skoler,sosialeog medisinskeinstitusjonerog lignende,eller organiseres
somegettiltak. Hjelpenkanogsågis av denpedagogisk-psykologisketjenesteneller av enannen
sakkyndiginstans.

Denspesialpedagogiskehjelpenskalværegratis.
Dersombarnetflytter til enny kommuneskalvedtakomspesialpedagogiskhjelp gjeldeinntil det

er fattetnytt vedtaki saken.
For spesialpedagogiskhjelpsomblir gitt til barnsomer i institusjoneretterbarnevernloveneller

helseinstitusjonergjelder§§13-2 og13-3a i opplæringslova.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsforslagom åflytte 5-7 fra opplæringslovenog lovfesterettentil
spesialpedagogiskhjelp i barnehageloven.Enstøtterogsåforslagetom at rettentil slik hjelp skalseesi
sammenhengmeddettilbudetbarnehagengir i utgangspunktet,tilsvarende§ 5-1. Mangebarnehagerhar
utviklet spesialkompetansepåulike felt. I enbarnehagederalledevoksneharstorkunnskapom for
eksempel«Tegntil tale»vil et barnsomskalhatilbud om detteikke haet like stortbehovfor direkte
spesialpedagogiskhjelp somet barnsomgåri enbarnehagederingenvoksnehardennekompetansen.

Bergenkommunestøtterimidlertid ikkeforslagetomat timergitt til spesialpedagogisk hjelp skalgåtil
fradragi foreldrebetalingen.Barnehageeretsamfunnsgode,og foreldrebetalingener i utgangspunktetlav,
oghargodøkonomiskestøtteordningerfor familier somtrengerdette.

Bergenkommunestøttervidereutvalgeti forslagetom at vedtakom spesialpedagogiskhjelp skalfølge
barnettil eneventuellny bostedskommune,inntil nytt vedtaker fattet.Dettegir barnetenstyrkei en
overgangssituasjon,og gir dennyekommunentid til å utarbeideeventuellny utredning.

§ 41 Kommunensansvar
Kommunenskalsørgefor spesialpedagogiskhjelpog tegnspråkopplæringi barnehagenfor alle

barnunderopplæringspliktigaldersomer bosatti kommunen.
Kommunenskaltilretteleggebarnehagenfor barnmednedsattfunksjonsevne.Kommunenskal

ettersøknadfra barnehagenfattevedtakomtilskuddtil særligtilretteleggingfor barnmednedsatt
funksjonsevneslik at dissesikreset likeverdigbarnehagetilbud.Tilskuddetkangå til tiltak til enkeltbarn
eller barnegrupper.

Vedtildeling av plassi barnehage,kankommuneni særligetilfeller leggevektpå barnehagens
mulighetfor tilrettelegging.Et særligtilfelle vil væreat tilretteleggingvil medføreuforholdsmessige
byrder.

Barnehagerkanpåklagevedtaketterandreleddtil kommunen.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Barnmednedsattfunksjonsevnekantrengesærskilttilretteleggingav fysiskeogpersonalmessigeforhold
i barnehagen,ogdettekanmedføreekstrakostnaderfor barnehageeier.Det ble tidligeregitt særskilt
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tilskuddtil tiltak for barnmednedsattfunksjonsevne,mendetteer fra 2011innlemmeti rammetilskudd
til kommunene.Kommuneneplikter å tilretteleggefor entilskuddsordningderikke-kommunale
barnehagerkansøkeom midler til slik tilrettelegging,jfr . rundskrivF-02/2010.Bergenkommunestøtter
utvalgeti å forplikte kommunenetil å yteøkonomisktilskuddtil barnehagenfor å gi barnmednedsatt
funksjonsevneet godttilbud. Det forutsettestilføring avstatligemidler

§ 42 Sakkyndig vurdering
Før kommuneneller fylkeskommunengjør vedtakomspesialpedagogiskhjelp,skaldetforeligge

ensakkyndigvurderingav desærligebehovenetil barnet.Vurderingenskalviseombarnethar behovfor
spesialpedagogiskhjelp,oghvahjelpenskalomfatte.Arbeidetmed sakkyndigvurderingskalstarte
umiddelbartetterat barnetblir tilmeldt for utredning.
Densakkyndigevurderingenskalblant annetutredeog ta standpunkttil:

a. Senutviklingeller lærevanskerhosbarnetogandreforhold somer viktigefor barnetsutvikling
b. Realistiskemål for barnetsutviklingog læring.
c. Hva slagsspesialpedagogiskhjelpsomvil gi barnetenforsvarlig utvikling.
d. Hvor myespesialpedagogiskhjelpsomer nødvendig.
e. Ombarnetsvanskerinnenforsitt dagligeoppholdsmiljøkanavhjelpes.

Der detavhensyntil barnetsutvikling eller andresærligegrunnermåiverksettes
spesialpedagogisketiltak umiddelbart,skalkommunenfattemidlertidig vedtakomspesialpedagogisk
hjelpsomgjelderinntil detkanfattesmervarig vedtakpågrunnlagav sakkyndig vurdering.Dersom
vedtaketfra kommunenavvikerfra densakkyndigevurderingen,mådetfremgåavbegrunnelsenhvorfor
barnetlikevelfår et tilbud somoppfyllerrettentil spesialpedagogiskhjelp.Departementetkangi forskrift
omdensakkyndigevurderingen.

§ 43 Rett til å kreve undersøkelseog medvirkning. Personaletshandlingsplikt
Foreldrenetil barnetkankreveat kommunengjør deundersøkelsenesomer nødvendigefor å

finneut ombarnettrengerspesialpedagogiskhjelp,ogeventuelthvadenneskalinneholde.Personaleti
barnehagenskalvurdereometbarn trengerspesialpedagogiskhjelp,ogmeldefra til styrernår slikt
behover til stede.

Før detblir utarbeidetsakkyndigvurderingog før detblir gjort vedtakomå settei gang
spesialpedagogiskhjelp,skaldetinnhentessamtykkefra barnetsforeldre.Meddeavgrensingenesom
følgerav regleneomtaushetspliktog § 19 i forvaltningsloven,har foreldrenerett til å gjøresegkjentmed
innholdeti densakkyndigevurderingenog til å uttalesegfør det blir gjort vedtak.

Kommunenskalsårasktsommulig,og ikkesenereenntre månederfra søknadom
spesialpedagogiskhjelper mottatt,treffevedtaki saken.Kommunenskalsomendel av
søknadsbehandlingenvurderebehovetfor midlertidig vedtak,jf. § 42 tredjeledd.

Tilbud omspesialpedagogiskhjelpskalsålangt deter mulig,utformesi samarbeidmedbarnets
foreldre,ogdetskalleggesstorvektpåderessyn.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsforslagomat foreldrekankreveat kommunengjørdeundersøkelser
somer nødvendigfor å finne ut om barnetharrett til spesialpedagogiskhjelp,ogatbarnehagenogsåhar
etansvarfor åvurderedette.ViderestøtterBergenkommuneutvalgetforslagom enmaksimal
saksbehandlingstidpåtremånederfra henvisningtil PPTtil vedtakomspesialpedagogiskhjelp
foreligger.Bergenkommunetror atdettei noentilfeller kanværevanskeligå overholde,menserat
intensjoneni Meld. St.18og forvaltningslovens saksbehandlingsreglertilsier atenslik ordningmå
realiseresog nedfellesi enkommunaltiltaksplanplan.Det forutsettestilføring av statligemidler.

§ 44 Individuell tiltaksplan for spesialpedagogiskhjelp
Det skalutarbeidesenindividuell tiltaksplan for denspesialpedagogiskehjelpen.Tiltaksplanen

skalvisemål for og innholdeti hjelpen,og hvordanhjelpenskalgis og hvordantilbudetskalevalueres.
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Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
I trådmedhelhetstenkningenrundt barnmedrett til spesialpedagogiskhjelpstøtterBergenkommune
kravetom halvårsrapportererstattesav kravomutarbeidelseavenIOP (Individuell OpplæringsPlan). Her
kanhelepersonalgruppeni størregradinvolveresi arbeidetmedå utformeplanen,og få eteierforholdtil
detarbeidetsomskalgjøres.Bergenkommuneinnførtekravom IOPfor barnsommottar
spesialpedagogiskhjelp og/ ellererutløsendefor ressursertil økt grunnbemanningi 1997,og harsvært
godeerfaringermeddette.Bergenkommune harvalgtåkalle planenIndividuell utviklingsplan(Iu-plan).

§ 45 Pedagogisk-psykologisktjeneste
Kommunenspedagogisk-psykologisketjenesteer sakkyndiginstansi sakeromspesialpedagogisk

hjelp i barnehagen.
Tjenestenskalhjelpebarnehagenei arbeidet medkompetanseutviklingog organisasjonsutvikling

for å leggebarnehagetilbudettil rettefor barnmedsærligebehov.Denpedagogisk-psykologiske
tjenestenskalsørgefor at detblir utarbeidetsakkyndigvurderingder lovenkreverdet.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget
Bergenkommuneharogsåarbeideti mangeårmedat PP-tjenesterer aktivt inneogdriver systemarbeidi
barnehagene,og støtterutvalgetsforslagomå lovfestedette.

§ 46 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan
Barnehagenskal,når deter nødvendigfor å ivaretabarnetsbehovfor et helhetlig,koordinertog

individuelttilpassettjenestetilbud,deltai samarbeidomutarbeidingog oppfølgingav tiltak og mål i
individuell planhjemletetterhelselovgivningenog sosiallovgivningen.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunestøtterutvalgetsforslagom ålovfestebarnehagensplikt til å deltai arbeidetmed
individuell, plan,menmenerathovedansvaretfor individuell planskalforankresi helselovgivningen.

§ 47 Helsetjenestetilbud
Departementetkangi forskrift omhelsetilsynog medisinskhjelp til barn i barnehagen.

§ 48 Tegnspråkopplæring
Barn underopplæringspliktigaldersomhar særligebehovfor tegnspråkopplæring, har rett til slik

opplæring.Før kommunengjør vedtakomtegnspråkopplæringskaldetforeliggeensakkyndigvurdering.
Departementetkangi forskrift omtegnspråkopplæringfor barnunderopplæringspliktigalder.

§ 49 Rett til gratis skyssfor barn medrett til spesialpedagogiskhjelp
Barn medrett til spesialpedagogiskhjelphar rett til gratis skyssnår detteav særligegrunnerer

nødvendigfor å ta imotdennehjelpen.
Kommunenskalinnlosjerebarnnår daglig skyssikkeer forsvarlig. I vurderingenskal detsærlig

leggesvektpå forhold somgjelderdetenkeltebarnet,somalder, funksjonshemming,reisetidogsikkerhet,
ogomdagligskyssfører til ekstraordinærekostnadereller vanskerfor kommunen.I tvilstilfelle avgjør
foreldreneombarnetsskalskysseseller innlosjeres.

Barn har rett til nødvendigreisefølge.Barnahar rett til nødvendigtilsyn når detblir ventetidfør
denspesialpedagogiskehjelpenstarterogetterat hjelpener slutt.

Kommunenhar ansvaretfor å oppfyllerettentil skyss,innlosjeringognødvendigreisefølge.
Departementetkangi forskrift omsikkerhetentil eleveneunderskyssen.

Bergenkommunesinekommentarerog vurderingav lovforslaget:
Bergenkommunehargoderfaringmeddentypeskysssomytesvedbyrdefull skyssfor barn sommottar
spesialpedagogiskhjelp,ogstøtterutvalgetsforslagomvidereføringav § 7-6 i opplæringsloven.
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§ 50 Statensplikt til å sørgefor læremiddel
Departementetskalsørgefor at detblir utarbeidetlæremidlerfor spesialpedagogiskhjelp.

Kapittel X. Forskjellige bestemmelser

§ 51 Taushetsplikt
Enhversomutførertjenesteeller arbeidi barnehagenhar taushetspliktetterregleneom

taushetsplikti forvaltningsloven§§ 13 til 13f tilsvarende.

§ 52 Opplysningsplikt til sosialtjenesten
Barnehagepersonaletskalgi sosialtjenestenbistandi klientsaker.De skali sitt arbeidvære

oppmerksompå forholdsombør føretil tiltak fra sosialtjenestensside,og deskalav egettiltak gi
sosialtjenestenopplysningeromslikeforhold.Avegettiltak kanopplysningerbaregis ettersamtykkefra
klienten,eller sålangt opplysningeneellerskangis utenhinderav taushetsplikt.Barnehagenskalha
rutiner for inngivelseavopplysningertil sosialtjenesten.

§ 53 Opplysningsplikt til barneverntjenesten
Barnehagepersonaletskal i sitt arbeidværeoppmerksompå forhold somkanføretil tiltak fra

barneverntjenestensside.Barnehagenskalha rutiner for meldingombekymringtil barnevernet.
Utenhinderav taushetspliktskalbarnehagepersonaletav egettiltak gi opplysningertil

barneverntjenestennår deter grunntil å tro at etbarnblir mishandleti hjemmeteller detforeligger
andreformerfor alvorlig omsorgssvikt,jf. barneverntjenesteloven§§ 4-10 til 4-12.Ogsåetterpåleggfra
organeransvarligefor gjennomføringenavbarneverntjenesteloven,plikter barnehagepersonaletå gi
slikeopplysninger.

§ 54 Helsekontroll av barn og personale
Før etbarnbegynneri barnehage,skaldetleggesfram erklæringombarnetshelse.Dersom

barnethar møtttil deordinæreundersøkelserpåhelsestasjon,kanslik erklæringgis avbarnetsforesatte.
Barnehagenspersonalehar plikt til å gjennomgåtuberkulosekontrolli henholdtil gjeldenderegelverk.

§ 55 Øvingsopplæring
Barnehagenseierplikter å stille barnehagentil disposisjonfor øvingsopplæringfor studentersom

tar førskolelærerutdanning.Barnehagensstyrerog pedagogiskeledereplikter å veiledestudenteri slik
øvingsopplæring.

§ 56 Lovensanvendelsepå Svalbard
Kongenkangi forskrift omlovensanvendelsepåSvalbardogkanfastsettesærligereglerunder

hensyntil destedligeforhold.

Kapittel XI. Ikrafttredelse og endringer i andre lover

§ 57 Ikrafttreden
Lovengjelderfra dentid Kongenbestemmer.Kongenkansettei kraft deenkeltebestemmelsenetil

forskjellig tid.

§ 58 Overgangsbestemmelser
Beslutningeromdelegeringav myndighet,forskriftereller enkeltvedtakmedhjemmeli

bestemmelsersomoppheveseller endresveddenneloven,står fortsattvedlag inntil Kongenbestemmer
annet.Kongenkangi forskrifter medovergangsbestemmelserfor tilpasningfra tidligere lovgivningtil
lovenher.

Kongenkanfor enovergangsperiodefastsetteat detskalgjeldeandrekrav til bemanningenndet
somfølgerav § 32 tredjeog fjerdeledd.
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§ 59 Endringer i andre lover
Lov17. juli 1998nr. 61omgrunnskolenogvideregåandeopplæringa(opplæringslova)endresslik:
§ 5-7 oppheves.
Lov17. juni 2005nr. 64 ombarnehager(barnehageloven)oppheves.

Bergenkommunesinekommentarertil noenpunkterutoverdeenkeltelovbestemmelsene:

Til Kapit tel 9 Kompetanseutvikling i barnehagesektoren
VidereutdanningstilbudetPedagogiskutviklingsarbeidi barnehagen(PUB)haddenyoppstart
medfagprofilertestudierhøsten2009.Studieter envidereutdanningsomer nærtknyttettil detdirektearbeidetmedbarn i
barnehagen.Deter på30studiepoengog innebærerdeltidsvidereutdanningover2–3 semestre,medheldagssamlingerved
høyskolene,veiledendenettverkogpraktiskutviklingsarbeidi barnehagen.Evalueringenavstudietviserat detbidrar til økt
læringog engasjement,øktstabilitetblant førskolelærerneog utviklingavbarnehagensomlærendeorganisasjon(Jansen,
Pettersvoldog Tholin2007;Stundal2006).Studiethar ogsåhatt ringvirkningerfor didaktikkogutviklingsarbeidved
høyskoleroguniversiteter.Til trossfor at dettestudietvurderessommegetnyttig og relevantfor praksisfeltet,har detvært
vanskeligå få tilstrekkeligantall søkere.Fra utdanningsstedenehevdesdetat detteskyldesat barnehageeier/kommuneneikke
leggergodtnoktil rettefor at desomønskerå videre-kvalifiseresegskalkunnekombinerearbeidi barnehagermedstudier.

BergenkommuneoppleverPUB-studienesomsværtrelevantefor førskolelærere.Studietharbidratt til
økt læringogengasjement,faglig nysgjerrighetblant førskolelærerneogutvikling av barnehagensom
lærendeorganisasjon.Bergenkommunesavneret tilsvarendestudiumfor assistenter– og fagarbeidere,
somikke nødvendigvisgårlike myei dybden,mensomkangi et innblikk i prosjektarbeidog metodene
påområdet.Det harværtproblemermedåfå tilstrekkeligantallsøkerealleoppstartsårene.Noeavdet
kanskyldesmanglendelønnskompensasjonfor etter– ogvidereutdanning.Praksisenfor å kompensere
lønnsmessigfor etter– ogvidereutdanninger svaktutviklet i sektoren,ogdetharhellerikke værtbevilget
midler til formåletsentralttil kommunene.

Avdybdeintervjuermedbarnehageansatteog spørreundersøkelsenetil kommuneneog fylkesmannsembetenefremkommerdet
enbekymringovermangelpåtilgjengeligekursogmulighetenfor å deltapåkurs.Særligassistentenesyneså oppleveetbehov
for kompetansehevingstiltak.Deansattei barnehagenevisertil at deter få kurslokalt ogat midlenesomer sattav til
kompetansehevingikkestrekkertil. Riksrevisjonensspørreundersøkelserettettil kommunenesyneså bekrefteat kursmidleneer
såvidt begrensedeat detblir lite å fordeletil denenkeltebarnehage.

BergenkommunedelerRiksrevisjonensbekymringovermangelpåkursog etterutdanningfor assistenter.
Kursmidleneersåvidt begrensendeatdetblir vanskeligåsetteinn målrettedetiltak. Av kursog
etterutdanningsomblir tilbudetassistentgruppen,opplevervi ogsånoenproblemermedpåmelding.
Årsakentil fenomenetopplevessomsammensatt.Noenassistentgrupperharet anstrengtforhold til
skriftlighetog innleveringsoppgaver.Det ytesi liten gradlønnskompensasjonfor gjennomført
etterutdanning.Selvom mangeufaglærtevisergenuininteressefor åhevesin egenkompetanse,oppleves
likevel enteorifiendtligholdningblantnoenansatte.Kurs – ogetterutdanningopplevesi noegradsom
teoretiserende.Det er derforviktig at kurs– og etterutdanningopplevessombalansertogpraktisk
relevantfor målgruppen.Utdanningsinstitusjoneneharensvakutviklet kultur for å tilby kurs– og
etterutdanningtil ufaglærte,ogdenstatligekompetansestrategienharfokusertlite påmålgruppen.

Medhensyntil planeromog tiltak for opplæringogetterutdanningfremvisestydeligeforskjeller
mellomdeprivateogdekommunalebarnehagene(WinsvoldogGulbrandsen2009).Etterutdanningogopplæringer
imidlertid ogsået ansvarsompåliggerkommunensombarnehagemyndighet.Vedat privatebarnehagergjør bruk av
kommunenstilbud, kanmanglendeaktivitet,og i mangetilfeller sannsynligvisogsåmanglendeforutsetningerblantdeprivate
eierne,kompenseresgjennomat kommunenivaretarsitt ansvarsombarnehagemyndighet,jf. Gulbrandsen2002:50;
GulbrandsenogSundnes2004:67;WinsvoldogGuldbrandsen2009.Settfra kommunenssideer detteogsåenplikt for
kommuneni henholdtil kravetomlikebehandlingav kommunaleogprivatebarnehager.

Etterutdanningogopplæringer etansvarsomogsåpåliggerkommunensombarnehagemyndighet.Dette
ansvarettar kommunen.Detmålikevel understrekesat etslikt ansvar,særligi størrekommunerdersom
ansvaretskalværefor bådekommunaleog privatebarnehager,krevebetydeligeressurserog
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koordinering.I tillegg stiller et slikt ansvarstorekrav til kompetanseni barnehageadministrasjonen,både
medhensyntil pedagogiskinnsikt ogorganisatoriskkompetanse.Ansvaretkreverbetydeligkoordinering
ogsamarbeidmellombarnehagemyndighetog lokaleutdanningsinstitusjoner.

Til Kapittel 10 Forskning om og for barnehagen
Selvomkunnskapsgrunnlageter betydeligstyrketi løpetav få år, menerKunnskapsdepartementetdeter behovfor mer
forskningpå alle disseområdene.Det trengsmerkunnskapomhvasomfaktiskskjeri barnehagene,oghvaslagssted
barnehagener for barn. I tillegg er detbehovfor merforskningsomtar utgangspunkti barnsperspektiv.

Bergenkommunestøtterøkt forskningpåhvasomfaktisk skjeri norskebarnehager.Vi oppleverlike
fullt at deter behovfor merforskningpådidaktiskeområdet– hvaslagspedagogiskpraksisog metodikk
somkanbenyttesog/ellerblir benyttetfor å oppfyllebarnehagelovenmedforskrifterskrav til barnehagen
sompedagogiskvirksomhet(ikke tilrettelagtvirksomhet,somdefinerti tidligereforskrift).

Departementetpekerfor øvrig påat: Selvomdethar værtenbetydeligstyrkingavbarnehageforskningdesisteårene,er
barnehageforskningenfortsattpregetav småmiljøermedfå personersomhar forskerkompetansepådoktorgradsnivå.Deter
derforbehovfor å styrkeforskningsmiljøerog forskningskompetansepåbarnehageområdet.Departementetvil oppretteen
nasjonalforskerskolefor lærerutdanningene.Forskerskolenskalbidra til å gi lærerutdanningeneensolidplattformfor å øke
FoU-kompetansen,styrkesamarbeidetmellominstitusjonerog leggetil rettefor forskningav høykvalitet.Forskerskolenskal
gi et tilbud til stipendiateri lærerutdanningenemedprosjektersomhar relevansfor lærerutdanningeneog læreryrketi
barnehageogskole.Departementethar gitt Norgesforskningsrådi oppdragå gjennomføreennasjonalutlysningfor å
etablereennasjonalnettverksbasertforskerskolerettetmotlærerutdanningeneog læreryrkene.

Bergenkommunestøtteretableringenavennasjonalforskerskolefor lærerutdanningen.Detunderstrekes
at forskningenbørværeav karaktersomdirekterelevantfor læreryrketi barnehageogskole.Fortsatt
opplevesnoeav forskningenpåbarnehageområdetsomsvaktkoordinertog lite relevantfor
profesjonsutøvelse.Dettebidrartil åsementereopplevelsenavavstandmellomakademiskforskningog
praktiskprofesjonsutøvelse,somigjenkansvekkesamarbeidetmellominstitusjonene.

Utdanning2020er et tiårig forskningsprogramomutdanningssektoren– fra barnehagetil doktorgradsutdanning.
Programmetble etablerti 2009,og finansiererforskningomundervisningog læring,styring,ledelseogorganiseringog
utdanningi samspillmedarbeids- ogsamfunnslivet.Utdanning2020skalstyrkeutdanningsforskningenvedå fremme
forskningpå ethøytvitenskapelignivåogbedrekunnskapsgrunnlagetfor politikkutforming,forvaltning,profesjonsutdanning
ogprofesjonsutøvelse.Flere fag og forskningsmiljøerskalstimulerestil å forskepåproblemstillingerknyttettil
utdanningssektorenog til grenseflatenemotandresektorer,herunderarbeidslivet.Programmetfinansiererforskninginnenfor
følgendetemaområder:– Utdanningensmål, innhold,undervisnings- ogarbeidsmåter;– Vurderingsformer,læringsprosesser
og læringsutbytte;– Styring,ledelseogorganiseringav og i utdanningsinstitusjoner;– Utdanningogsamfunn.

Bergenkommuneforeslårat inkluderingi forskningsprogrammenevia Norgesforskningsrådi sterkere
gradbørbetingeet samarbeidmedbarnehagemyndighet.Alle temaområdeneerav interessefor
barnehagemyndighet.Praksisrettetutdanningsforskningerav storviktighet.Like viktig somgod
forskninger detat forskningensomfrembringesblir kommuniserttil barnehagesektorengjennom
relevanteog lett tilgjengeligekanaler.

Til Kapittel 19 Utdanning
Utvalgethar merketsegat utdanningsinstitusjonenekanspilleenviktig rolle når detgjelderkompetanseutviklingi
barnehagesektoren.Utvalgetmenerdeter positivtat utdanningsinstitusjonenehar frihet til å utformeetter- og
videreutdanningstilbud(EVU)til barnehagesektoren,menfor å sikrelikeverdighetogsåi EVU-tilbudetsynesdetå værebehov
for statligevirkemidlersomer målrettetogøremerket.Erfaringer fra Strategifor kompetanseutviklingi barnehagesektoren
(2006– 2010)viserat utdanningsinstitusjonenemenerdehar blitt merbevisstepåbarnehagenskompetansebehovetterat
kompetansestrategienog rammeplanenkom(AsplanViak ogFafo2011).Utvalgetanbefalerat ordningenmedsåkaltePUB-
studier,dvs.pedagogiskutviklingsarbeidi barnehage,videreføresog tilpassesbehovi sektoren.

Erfaringerfra Strategifor kompetanseutviklingi barnehagesektoren(2006– 2010)synliggjørat målrettet
satsningfra sentralemyndigheterharsværtpositiveringvirkningeri barnehagesektoren,bådefor
programtilbudetogdetdirektesamarbeidetmellombarnehagemyndighetogutdannings– og
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forskningsinstitusjonene.Bergenkommunevil vektleggebetydningenavenfortsattlangsiktigstrategifor
åstyrkeprogramtilbudetogsamarbeidetytterligere.

Viderebledetgitt uttrykkfor at dettassiktepå å endretittelenfra førskolelærertil barnehagelærer.Det blevist til at
barnehagelærerer entittel somviserdirektetil profesjonenskompetanseområdeogarbeidetutdanningenkvalifisererfor, og
at et samsvarmellombetegnelsenpåyrkestittelenogarbeidslivsområdet,etterdepartementetsvurdering,vil kunnebidra til at
barnehagenfår entydeligogselvstendigplassi utdanningssystemet.Utvalgethar av praktiskeårsakervalgt å forholdesegtil
dagenstittel, menhar registrertat rammeplanutvalgetforeslårForskrift omrammeplanfor bachelor
barnehagelærerutdanning. Vedet eventuelt«navneskifte»vil departementetmåtteinnarbeidedettei fremtidigregelverk.I lys
av forslagetomøktandelførskolelærere.

«Førskolelærer»er engodtinnarbeidettittel og Bergenkommunemenerat tittelenikke utenviderebør
erstattesmed«barnehagelærer».

Viderevil utvalgetpekepåat detbør leggestil rettefor at førskolelærerekanta videreutdanningpåmaster- og
doktorgradsnivå.Et høyereutdanningsnivåkanbidra til å styrkekvalitetenbådei barnehagene,kommunene,utdanningeneog
innenforskning.

Bergenkommuneoppleverinteresseblantførskolelærerefor ådeltapåvidereutdanningpåmasternivå,
bådefra pedagogiskeledereogstyrere.Ledelseer etområdesombehøverstyrkingi sektoren,somhittil
harværtpregetav lite systematisksatsning,særligsetti forhold til tilsvarendetilbud som
skolelederutdanningi grunnskolen.Mulighetentil å tavidereutdanningpådoktorgradsnivåvil ytterligere
kunnestyrke sektoren.Det forutsettesat dettilføresstatligemidler.

Utvalgethar merketsegat et utdanningstilbudpå videregåendenivå tidligereomhandletbarnunderopplæringspliktigalder.
Utvalgeter av denformeningat mangegrunnerkantale for enfagutdanningrettetmotyngrebarn.Samtidigvurdererutvalget
at deflesteav barne- ogungdomsarbeiderfagetskompetanseområdermåkunnesies«å treffe»helealdersgruppen0–18år,
ogsågruppenbarn i førskolealder.

Samtidigkandetargumenteresmotenytterligerespesialiseringav barne- ogungdomsarbeiderfagetsidendettevil kunneføre
til mindrefleksibilitetfor deferdigutdannedebarne- og ungdomsarbeiderne.De ferdigutdannedevil kunhakompetansetil å
arbeidemedaldersgruppen0–6 år. Vedenspesialiseringvil detogsåmåttelageset nytt fagmålrettetmotaldersgruppen6–18
år, og detmåtasi betraktningat deter usikkerthvorattraktivtdettefagetalenevil kunnebli. Hvorvidt enslik spesialisering
viderevil kunneinnebæreenrisiko for at menni mindregradvil søkesegtil et fag hvormålgruppener deminstekanikke
utelukkes.

Bergenkommunedelerutvalgetssyn,og vil anbefalebådegrundigeanalyserog fagligedrøftingerfør
barn– og ungdomsarbeiderfageteventueltendrestil enmerdifferensiertmodell.

Utvalgetvil visetil at realkompetansevurderingogpraksiskandidatordningenhar betydningfor ansattei barnehagen.Etter
utvalgetsvurderingvil båderealkompetansevurderingogpraksiskandidatordningenkunnemedføreat denreellekompetansen
til personaleti virksomhetenkanbli dokumentertog formalisert.Personaletskompetansekommersåledestil syneogkan
utnyttesbedre.Viderefår denenkelteansatteanerkjennelsefor sinerfaring,ogkanbyggeviderepå sin formaliserte
kompetansevedvidereutdanning.Virksomhetenskompetansenivåvil dermedøkesamtidigsomdenansatteoppleverutvikling.
Detteer samfunnsøkonomiskrasjoneltoghensiktsmessigogønskeligfor denansatte.I barnehagenvil
realkompetansevurderingogpraksiskandidatordningensærligkunnebidra til at assistentervil kunnebli barne- og
ungdomsarbeidere,noesomigjengir enplattformfor videreutdanninginnenfagskolesystemeteller envei inn i
førskolelærerutdanningen(etterny realkompetansevurdering).

Bergenkommuneoppleverbåderealkompetansevurderingog praksiskandidat-ordningensompositivt,da
detsærliggir arbeidstakereover25 årmedlangerfaringi sektorenmulighettil å styrkesin formelle
kompetanse.Dettekommerbådesektorenog denenkeltearbeidstakertil godegjennomøkt faglig fokus
ogengasjement.Samtidigvil vi uttrykkebekymringdersomrealkompetansevurderingskulleundergrave
verdienav formell kompetansegjennomenfor liberal tolkningav begrepet«likeverdigkompetanse».I en
sektormedstortbehov for faglærtarbeidskraftervi noebekymretfor enpraksissompåsikt kansvekke
sektorensomdømmeogdertil rekruttering.
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Til Kapittel 20 Kompetanseutvikling
Kompetansebehoveti denenkeltebarnehagenvil væreavhengigavmangeulike faktorer;størrelsenpåbarnehagen,
organiseringav barnehagen,utskiftningeri personalgruppen,tidligerekompetansetiltakogbarnegruppenssammensetning.
Utvalgetmenerderforat det ikkeer hensiktsmessigå fastsettenasjonalebestemmelseromkompetansetiltakenestype,omfang,
temaeller målgrupper.Destorelokaleforskjellenemedførerat et forsvarligsystemfor kompetanseutviklingvil væreulikt.
Mendetå haetsystemvil innebæreat barnehageeiersometminimumbørkunnevisetil at dehar:
– Gjennomførtvurderingav kompetansebehovettil personaleti barnehagen– En tidsplanfor gjennomføringav
kompetansetiltakene– En jevnlig vurderingav kompetansebehovog Kompetansetiltak.Påbakgrunnavdetteforeslårutvalget
nybestemmelseomkompetanseutviklingi barnehageloven:«Barnehageeierhar ansvarfor å ha riktig ognødvendig
kompetansei virksomheten.Barnehageeierskalhaet forpliktendesystemsomgir personaleti barnehagenmulighettil å
utvikleogvedlikeholdefaglig ogpedagogiskkunnskap».Å innførekravomat barnehageeierenskalha etsystemsomgir
personaletmulighettil nødvendigkompetanseutviklinginnebærerogsåat tilsynsinstansenkanføretilsynmedom
barnehageeierhar et forsvarligsystemfor dette.

Bergenkommuneserpositivt påutvalgetsforslag om enny bestemmelseom kompetanseutviklingi
barnehageloven.Deterviktig atbarnehageeierekangi personalettilbud om oppdatertfaglig og
pedagogiskkompetanse.Bergenkommunedelerutvalgetssynom atdeter heltnødvendigat
utdanningssystemettilretteleggerfor fleregratispåbygningsstudierog deltidsstudier.Departementets
igangsettingav tilpassetvidereutdanningogkompetansetiltakfor barnehageassistenterog
videreutdanningfor fagarbeidere,jf. Prop.1 S (2010–2011)er tilsvarendeviktig.

Arbeid i barnehagestiller stadignyekrav til utviklingav personaletskompetanse.Deter derfor behovfor et systematisk
arbeidfor å sikrenødvendigetter- og videreutdanningfor ansattei barnehagene.Utvalgeter enigmedBrennautvalgetat
ressursenesom bevilgestil kompetanseutviklingi barnehagesektorener for beskjedne,bådefra kommunaltog fra statlighold,
sammenliknetmedgrunnopplæringssektoren,og at detmåsatsesmerpå kompetanseutviklingstiltakfor ansattei barnehagene.
Utvalgeter ogsåenig medBrennautvalgeti at detbør innføresetsystemfor etterog videreutdanningfor ansattei
barnehagesektoren.Spørsmåletblir i såfall hvemsomskalta ansvaretfor detteoghvordandetskalfinansieresog iverksettes.
Utvalgetforutsetterat dettekommeri tillegg til arbeidsgiversansvarfor løpendekompetanseutvikling,ogat systemetbidrar til
merformalisertkompetanse.

Enkartleggingutført av RambøllManagement(2009)viserat detinnenforgrunnopplæringenårlig blir bruktomlag 9 500
kronerper lærertil videre- ogetterutdanning,etvesentlighøyerebeløpenni barnehagesektoren.Utvalgetmener
sammenligningenmedskolesektorenillustrerer at deter behovfor envesentligøkningi midlenetil etter- ogvidereutdanningi
barnehagesektoren.

Bergenkommuneerpositiv til barnehageeiersansvarfor løpendekompetanseutvikling,og til etablering
avetsystemsombidrartil merformalisertkompetanse.Skaldennesatsningenbli slagkraftigerdet
likevel heltnødvendigatmidler til videre– ogetterutdanningøkesbetydelig,ogkommeropppå
tilsvarendenivå sominnenforgrunnskoleopplæringen.

Undergisengrov skissefor hvordanplanleggings-og implementeringenav systemetkanvære:Førstefase:2013–2014Andre
fase:2014–2018Tredjefase:2018–2020.

Bergenkommuneoppleverdetsompositivt at utvalgetsynliggjørbehovetfor et grundigogrealistisk
tidsskjemafor å innføreet omfattendeforpliktendesystemfor etter– ogvidereutdanning.Vi synes
likevel at tidshorisonten,særligi andrefase,samletsetter for lang.

Til Kapittel 21 Forskning
For å få merkunnskapomdeyngstei barnehagertrengsdetbådeprosjekterangåendestrukturelleforholdogprosessuelle
faktorersompåvirkerbarnastrivselog læring.Deestetiskefagenehar tradisjonelthatt enbredplassi barnehagene.Det
trengsogsåmerforskningsomgår pådeestetiskefagområdenesplass,funksjonogorganiseringi barnehagerog
sammenhengermedbarnasutvikling, lekog læring.

Bergenkommunestøtterutvalgetsvurderinger,bådemedhensyntil behovfor merkunnskapog deyngste
barnaogmerforskningsomgårpåestetiskefagområdenesplass,funksjonogorganisering.
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