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Høringsuttalelse NOU 2012: 1 Til barns beste - Ny lovgivning for barnehagene 

 
På vegne av Kvinesdal kommune, Lyngdal kommune og Farsund kommune sender vi 

følgende høringsuttalelse til NOU 2012:1 - Til barns beste: 
 

 Tilsyn 

Kommunene anser det som viktig at tilsyn både med private og kommunale barnehager fortsatt 

skal utføres av kommunens barnehagemyndighet. Dersom tilsynsfunksjonen flyttes bort fra 

kommunen vil verdifull kompetanse på barnehageområde falle bort, herunder innsikt i og kunnskap 

om hvordan barnehagene blir drevet. jf. kap 13, samt ny lovens §27. 

 Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn 

Kommunene anser det som positivt at spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn flyttes til ny 

barnehagelov. 

Dersom nye forslag til spesialpedagogisk hjelp skal kunne gjennomføres må det sikres at PPT har 

tilstrekkelige ressurser som kan brukes inn mot barnehage. PPTs mandatområde må utvides. Se s. 

299 PPT. 

Det bør utarbeides en egen veileder for spesialpedagogisk hjelp til barnehagebarn. 

Spesialpedagogisk hjelp gitt av spesialpedagog bør fortsatt være gratis. Kommunene mener at 

spesialpedagogisk hjelp gitt av assistent ikke skal være gratis. Jfr. §40. 

 Moderasjonsordninger 

Dersom kommunene skal ha reell mulighet til å kontrollere foresattes inntektsopplysninger i 

forbindelse med søknad om inntektsgradert oppholdsbetaling må kommunes hjemmel for kontroll 

være tilsvarende den NAV innehar. 

Kontroll i forbindelse med moderasjonsordninger vil medføre økte administrativ ressursbruk. 

Se §25. 

 Bemanning 

Kommunene anser det som positivt at norm for grunnbemanning og pedagognorm har kommet inn 

i nytt lovforslag. Se §32. 

Pedagognorm synliggjør behovet for pedagogisk personale i barnehagene, og er med å heve 

statusen i sektoren. 



 

Side 2 av 2 

 

Pedagogiske ledere skal alle ha minimum 4 timer pr uke til faglig samarbeid, planlegging, 

forberedelser, tilrettelegging av aktiviteter og liknende. En høyere andel pedagoger betyr færre 

timer til direkte arbeid med barn, dvs voksentettheten påvirkes. Vi er av den oppfatning av at ved 

en opptrapping av andelen førskolelærere må også kommunens frie inntekter styrkes, slik at disse 

timene kan erstattes av assistent/fagarbeidere. 

I tillegg vil en tydelig norm for bemanning være viktig i forbindelse med likeverdig behandling. 

Når det gjelder fagarbeidere mener vi at en forutsetning for fastsetting av 25% fagarbeidere er at 

utdanningen må endres og styrkes. Fagbrev blir i tillegg utvannet ved at det er etter vår mening 

enkelt å kunne gå opp til fagprøve som privatist. 

 Styrer 

Styrer har en sentral og viktig rolle i barnehagen, og bør av den grunn være mest mulig tilstede i 

barnehagen. De fleste styreroppgaver krever nærhet til barn, foreldre og personale. 

Styrerutdanning bør styrkes. 

 Politiattest 

Det er flott at det foreslås at politiattest blir mer omfattende, slik at også §228 og §229 (om vold) 

skal inngå. 

I tillegg mener vi at en fornying av politiattest, feks hvert 5 år, for fast ansatte ville vært en fordel. 

 Barnas oppholdstid 

NOUen fremhever viktigheten av et godt fysisk og psykisk barnehagemiljø for barn, men det settes 

ingen begrensninger i oppholdstid for barn. Vi etterspør en begrensing i barnas oppholdstid - ut fra 

barns beste. 

 Øvrige uttalelser 

Kommunene slutter seg forøvrig til KS Rådmannsutvalg når det gjelder dispensasjoner og Ikke-

kommunale barnehagers vedtekter - adgang til å prioritere barn uten lovfestet rett. 

  
 
 
Med vennlig hilsen 
på vegne av Kvinesdal kommune, Lyngdal kommune og Farsund kommune 
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