
 

 

 

Høringsuttalelse - NOU -  Til barns beste, ny lovgivning for barnehagen. 

 

fra kommunene Leirfjord, Lurøy, Herøy, Dønna, Træna og Alstahaug.  
 

 

I høringssuttalelsen har vi framhevet noen punkter og konsentrert oss om de forhold 
som vi mener bør utdypes tydeligere. Generelt kommenter vi kun kort de punktene 
som det er stor positiv enighet om i vår region.  

 
Kap II Barns rettigheter 

 
Barnas rettigheter i forslaget til ny barnehagelov er generelt styrket, herunder 
hensynet til barnets beste og retten til ett godt fysisk og psykososialt miljø.  

 
 
Kap IV Barnehageeiers ansvar 

Det settes krav om forsvarlig system for barnehageeier – dette bør konkretiseres i 
forskrift.  
 

 
Kap V Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver 
 

§17  Kommunen er lokal barnehagemyndighet 
 
Tilgang til barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå mener vi er en for vag 

definisjon. Det bør framsettes krav om barnehagefaglig kompetanse. Ett slikt krav vil 
kunne bidra til å sikre barnehagenes interesser i det kommunale system.  

Problemstillingen er - hva er barnehagefaglig kompetanse? I dag er det krav om 
skolefaglig kompetanse på kommunenivå. 
Skolefaglig kompetanse for skole - hva er definisjon for dette? Erfaring og / eller 

formell kompetanse? Hva er da definisjonen på barnehagefaglig kompetanse? 
Barnefaglig og barnehagefaglig er etter vår oppfatning to forskjellige ting. Skal dette 
settes i sammenheng med krav til utdanning for styrer eller pedagogisk leder?  

Denne uklarheten må som ett minimum defineres i en forskrift. 
 
 

Kommunen som både eier og godkjenningsmyndighet og tilsynsmyndighet er en 
vrien problemstilling som ikke belyses tydelig nok i NOU. 
 

• Ved godkjenning kan kommunen legge vekt på barnehageeiers egnethet. Dette er 
bra. 
  

 
 
 



§§23,24 Foreldrebetaling og moderasjonsordninger 
Utvalget mener at barn skal kunne gå i barnehage uansett foreldrenes økonomiske 
situasjon. Det er derfor viktig at det finnes reelle moderasjonsordninger. Utvalget 
foreslår at dagens regler om søskenmoderasjon videreføres.  

• Det lovfestes et krav om at alle kommuner skal ha inntektsgraderte betalingssatser. 
Dette punktet er det ikke alle kommuner som har i dag da det er mye å administrere  
 

Kap VI Fylkesmannens ansvar og oppgaver 
 
Vi er positive til  muligheten  til å kunne vedta reduksjon i foreldrebetalingen dersom 

pålegg om retting av brudd på barnehageloven ikke følges opp av tilsynsobjektet. 
Dette gir en bedre muligheter for å sikre at eier driver forskriftsmessig.  
 

 
 
Kap V!! Bestemmelser om barnehagens personale mv. 

 
Adgangen til å innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og 

pedagogisk leder og dispensasjon fra norm om pedagogisk bemanning fjernes. Dette 
er en styrking av førskolelærernes kompetanse som støttes. 
 

§32 Grunnbemanning 
"• en førskolelærer for inntil 6 barn under 3 år  
 

• en førskolelærer for inntil 12 barn over 3 år " 
 
Kan resultere i større barnegrupper - tilpasning / utnytting som tilsvarer grupper på 

12 små og 24 store dersom det ikke settes tak på antall i en avdeling. 
 
§33 Barnegruppen 
• Lovfesting av bestemmelse om barns rett til å tilhøre en barnegruppe og om 
barnegruppenes størrelse." Dersom det innebærer bort fra basebarnehager og 
tilbake med avdeling med definert alder og gruppestørrelse så der det bra. 

 
 

 § 35 Politiattest   
Ikke bare seksuelle lovbrudd, men også grove volds-, rans- og narkotikalovbrudd 
som er en sikring i forhold til ……. 

 
 
 

Kapittel IX spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn med nedsatt 
funksjonsevne og tegnspråkopplæring 
 

Å flytte disse bestemmelsene fra opplæringsloven til barnehageloven er vi  
umiddelbart litt usikker på om får større konsekvenser: mer saksbehandling eller 
ikke, bedre for barnet eller ikke, større krav til  kompetanse eller ikke. Det vil 



umiddelbart øke behovet for kompetanseheving for styrere/pedagogiske ledere 

dersom det er de som skal stå for saksbehandlingen. 
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