
 

Brugata 19,  
Pb. 9202 Grønland E-POST  post@delta.no TLF 21 01 36 50 
0134 Oslo WEB  www.delta.no FAKS 85 02 85 39  
Bankgiro 1602.53.56245.  ORG.NR 970 217 215 En arbeidstakerorganisasjon i YS 

 
 

Saksbehandler: emb/kv  
E-post: post@delta.no 

Kunnskapsdepartementet 

      

Postboks 8119 Dep 

0032 OSLO 

      

       

 

Deres ref:       Vår ref: 2012-0117 Oslo, 03.05.2012 
 
 
 

Svar på høring - NOU 2012:1 Til barnas beste 
 

Det vises til høringsbrev av 06. februar 2012 vedr NOU 2012:1 Til barnas beste.  Delta har følgende 
kommentarer til høringen: 

Generelle kommentarer 

Delta mener utvalget har gjort en grundig og god jobb i sitt forslag til ny barnehagelov og setter fokus på 
områder som vil bedre kvaliteten på barnehagetilbudet. Delta støtter hovedintensjonene i lovforslaget. 

Delta mener det er en nasjonal oppgave å sikre lik kvalitet på barnehagetilbudet og et likeverdig tilbud for barn, 
foreldre og ansatte.  Vi støtter utvalget i at det er behov for nasjonale standarder. Uten tydelige kvalitetskrav er 
det vanskelig å imøtekomme alle behov  i et bredt og sammensatt samfunnsmandat som barnehagen er blitt 
gitt. 

De ansattes kompetanse  er svært viktig for å sikre barna et barnehagetilbud av høy kvalitet og som ivaretar 
barnas rettigheter. Delta støtter utvalgets forslag om å  lovfeste norm for grunnbemanning og at denne skal 
omfatte hele personalgruppen.   

For barnehagen vil realkompetansevurdering og praksiskandidatordningen være viktige bidrag for at det 
utdannes nok barne- og ungdomsarbeidere.   Delta mener at det må legges bedre til rette for  at flere voksne  
assistenter kan utdannes til  fagarbeidere. Flere må få mulighet til å ta fagbrev gjennom 
praksiskandidatordningen og få mulighet til å få avkortet yrkesutdanningen gjennom 
realkompetansevurdering.   Det er behov for nasjonale retningslinjer som sikrer at realkompetansevurdering  
praktiseres likt i alle fylker, slik det står i fornyet samfunnskontrakt mellom partene i arbeidslivet.  Dette er et 
nødvendig grep for å sikre at realkompetansevurdering anerkjennes i arbeidslivet og i utdanningssystemet  og 
at voksnes  utdanningsmuligheter kvalitetssikres og gjøres attraktive . Det er viktig at alle ansatte i barnehagen 
sikres muligheter til en etter - og videreutdanning 

Sterkere krav til kvalitet i barnehagene  vil gi økte krav til bemanning i barnehagene. Kommunene må få dette 
dekket inn gjennom økte rammeoverføringer. 

Kommentarer til de enkelte kapitler: 

Kapittel 1. Barnehagens formål og oppgaver 

Delta støtter her de endringer som utvalget foreslår. Vi støtter også ny bestemmelse § 4. Saklig virkeområde. 
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Ikke-kommunale barnehager mottar offentlig støtte og bør ha samme krav til oppfølging av barns rett til 
barnehageplass som kommunale barnehager har. Ikke - kommunale barnehager bør pålegges å ta inn barn med 
lovfestet rett til plass foran andre (ikke-rettighets-)barn som eventuelt måtte fremgå av barnehagens 
opptakskriterier 

Kapittel 2. Barnas rettigheter 

Delta støtter den nye inndelingen der barnas rettigheter er samlet i et kapittel. Vi støtter videre at i 
praktiseringen av barnehageloven skal det legges vekt på barnas beste. Dette er med på å styrke kvaliteten på 
barnehagetilbudet. Vi støtter endringsforslaget i § 7 Barns rett til medvirkning 

Delta støtter forslaget som styrker barns rettigheter gjennom blant annet barns rett til et godt fysisk  og 
psykososialt barnehagemiljø og retten til å tilhøre en barnegruppe. 

Vi støtter videre at alle bestemmelser som omhandler barnas rett til barnehageplass samles i er paragraf. 

Kapittel 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg   

Delta støtter utvalget i at foreldres muligheter til å medvirke må styrkes, men at hvordan dette skal skje bør 
vurderes ut fra lokale forhold. Delta mener at det trengs bedre tilrettelegging  for at barnehagene  får tid  til å   
etablere faste møteplasser og kanaler som bidrar til bedre samhandling mellom foreldre og barnehagene og  
styrker  foreldres mulighet til å medvirke . 

Kapittel 4. Barnehageeiers ansvar og oppgaver 

Delta støtter forslag til § 13,14,15 og 16 

Delta ser presiseringen av barnehageeiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse samt å ha et 
forpliktende system for vedlikehold og kompetanse som svært viktig. 

Kapittel 5. Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver. 

Delta mener at kommunene fortsatt skal være lokal barnehagemyndighet og har ansvar for veiledningsansvar 
både for kommunale. og ikke-kommunale barnehager. Men det følger også kommunens ansvar for å påse at 
barnehagene driver etter regelverket. Det er viktig at kommunene har tilgang til god barnehagefaglig 
kompetanse for å løse sine oppgaver. Kommunene må være sine roller bevisst og vi støtter de presiseringer som 
er gjort mht kompetansekrav.  

Delta støtter forslagene i § 17 til 27. 

Kapittel 6. Fylkesmannens ansvar og oppgaver 

Fylkesmannen skal etter barnehagelovens § 9 føre tilsyn med om kommunen utfører de oppgavene den er 
pålagt som barnehagemyndighet.  Dette skal bidra til å sikre kvaliteten i barnehagene.  Fylkesmannen er også 
klageinstans for kommunale vedtak.  Delta anser dette som en hensiktsmessig løsning.  

Kapittel 7. Bestemmelser om barnehagens personale 

Delta støtter forslaget om å lovfeste en minimumsbemanning i barnehagen. Som vi har påpekt i mange 
sammenhenger er personalet den viktigste ressurs barnehagen har. For å sikre god kvalitet på 
barnehagetilbudet er det behov for nok personale med riktig kompetanse. Utvalgets forslag er et skritt i riktig 
retning. Vi mener det viktigste her er å lovfeste en bemanningsnorm, som omfatter hele personalgruppen. 
Barne – og ungdomsarbeidere skal utgjøre minst 25 % av barnehagens grunnbemanning. Å fastsette  et tall på 
fagarbeidere vil bidra til å øke kvaliteten på tilbudet. 

Vi mener videre at Barne- og ungdomsarbeideren skal være en del av det pedagogiske personalet (i tillegg til 
førskolelæreren).  
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Vi støtter ikke en oppsplitting av barne- og ungdomsarbeiderutdanningen. 

Loven bør fastsette maksimale gruppestørrelser for barn under 3 år og barn over 3 år 

Vi mener at dagens veiledende arealnorm må lovfestes. Krav til flere nye barnehageplasser overskygger ofte 
hensynet til barnas beste. 

Delta støtter utvalgets forslag om utvidelsen av kravet til politiattest til også å gjelde alvorlige lovbrudd som 
volds, rans og narkotikalovbrudd. 

Kapittel 8. Familiebarnehager 

Delta støtter forslag i § 36. Vi mener familiebarnehager er et godt alternativ til institusjonsbarnehager. 

 

 

Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon med  66 000 medlemmer som i hovedsak er ansatt 
i offentlig tjenesteyting. Delta er tilsluttet YS.  Deltas yrkesorganisasjon Null til atten (tidligere Barne- og 
ungdomsarbeiderforbundet (BUF)) organiserer rundt 8300 medlemmer ansatt i barnehager, skoler, SFO og 
som barnepleiere på sykehus.   

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 
Delta 
 
 
Gunn Olander (sign) 
forbundsleder 
 


