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Høring NOU 2012:1 Til barnas beste. 
 
Vi viser til brev av 6. februar 2012 hvor Kunnskapsdepartementet ber om synspunkter på NOU 2012:1 Til barnas 
beste. 
 
Forbrukerrådet har i strategiplanen for perioden 2010-2015 pekt ut offentlige tjenester som et av seks 
satsningsområder, og har i den anledning utformet noen overordnede perspektiver med hensyn til trygghet, service, 
kvalitet, prispolitikk og klagesystem. Våre synspunkter på overnevnte rapport er formulert med dette som 
utgangspunkt. 
 
Det sentrale i denne sammenheng er å sikre kvalitet og forutsigbarhet i barnehagen. For at dette skal kunne oppnås 
er det avgjørende at det stilles krav til barnehagepersonalets kompetansenivå, barnehagens fysiske miljø, at det 
føres tilsyn med barnehagene , og at informasjon om tjenesten er tilgjengelig for kommunens innbyggere, blant 
annet. 
 
Bemanning   
Forbrukerrådet støtter utvalgets syn på at barnehagepersonalets kompetanse har avgjørende betydning for 
barnehagens pedagogiske kvalitet.  
 

A) Styrer 
Forbrukerrådet har sympati for mindretallets syn på styrers rolle og kompetansekrav,  hvor det pekes på at styrers 
rolle, avhengig av barnehagens størrelse og organisering, i mange tilfeller kan innebære stor grad av administrative 
rutiner og eieroppgaver. Det betyr at styrer i større barnehager vil kunne ha behov for annen type kompetanse enn 
pedagogisk utdannelse. Forbrukerrådet legger her til grunn at kvaliteten i arbeidet mot barna i større grad er 
avhengig av kompetansen  hos de ansatte i den enkelte avdeling enn styrers utdannelse.    
 

B) Voksentetthet 
Forbrukerrådet støtter utvalgets syn om at store variasjoner i voksentettheten er lite forenelig med målet om et 
likeverdig tilbud og god kvalitet, og at det derfor bør fastsettes bestemmelser for voksentetthet. Forbrukerrådet 
finner det derimot vanskelig å ta stilling til spørsmålet om hvor mange voksne per barn under/over 3 år det skal 
være i barnehagen. Brukerundersøkelser antyder at foresatt langt på vei er tilfreds med dagens ordning. 
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C) Pedagogisk bemanning 
Forbrukerrådet mener fokus på personalets kompetanse er svært viktig for å kunne sikre kvalitet i barnehagene. 
Forbrukerrådet støtter utvalgets syn  om at krav om pedagogisk bemanning er en sentral 
kvalitetssikringssbestemmelse. Forbrukerrådet finner det vanskelig å gå inn på nivået om hvor mange pedagoger det 
skal være per barn, og hvor mange pedagoger med annen pedagogisk utdanning enn førskolelærer det kan være i en 
barnehage. Selv om pedagogisk utdanning er svært viktig for å sikre kvalitet i det pedagogiske arbeidet, er det etter 
Forbrukerrådets syn også andre typer kompetanse som kan være viktig for å gi barna et godt og variert 
aktivitetstilbud, for eksempel ulike former for praktisk rettet kompetanse. Det vil her være viktig å se på den totale 
sammensetningen av barnehagens personale. Forbrukerrådet vil her nevne at kommunene allerede i dag sliter med 
å tiltrekke seg nødvendig pedagogisk bemanning.  
 
Tilsyn 
Tilsyn med barnehager er viktig for å sikre kvaliteten i tilbudet som gis innbyggerne. Forbrukerrådet støtter utvalgets 
syn om at det er nødvendig å videreføre lovhjemmel for tilsyn. Forbrukerrådet ser det ikke som hensiktsmessig å 
opprette et nytt statlig tilsyn til å føre tilsyn med barnehagene, og støtter flertallets syn om at kommunene fortsatt 
skal inneha dette ansvaret. Forbrukerrådet støtter også at Fylkesmannens tilsyn med kommunene som 
barnehagemyndighet skal videreføres.  
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