
 Høylandet kommune 

 Enhet barnehage 
 

 Postadresse:  Sentralbord:  74 32 48 00   
Enhet barnehage Telefaks:   74 32 48 01 Bankgiro:  4466 10 00187 
7977 Høylandet Saksbehandler tlf: 74 32 48 50 Bankgiro for skatt: 7855 0517433 
E-post: postmottak@hoylandet.kommune.no  Org. nr: NO 959 220 476 

www.hoylandet.kommune.no 

 
   

Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

 

 

 

 
Vår ref:  L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 

12/406-4-KLA 1472/12 A10  04.05.2012 

 

Høringsuttalelse fra Høylandet kommune, delegasjonssak 27/12 fra formannskapet. Høylandet 

kommune har disse  innspillene til høring av NOU 2012:1: 

 

§ 6 Barns rett til plass i barnehagen: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter 

søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Det synes urimelig at skille skal gå på 31 august. 

Forslag på nytt avsnitt :barn som fyller ett år det året det søkes barnehageplass, har etter søknad rett til 

å få barnehageplass i barnehagen fra august. 

 

§ 17 Kommunen er lokal barnehagemyndighet:  

"Kommunen skal sørge for å ha tilgang til barnehagefaglig kompetanse over barnehagenivået" Det er 

viktig at dette har kommet inn i lovteksten, da mange kommuner ikke har den kompetansen i dag. Skal 

kommunene fortsatt være barnehagemyndighet og føre tilsyn med barnehagene må de ha tilgang til 

barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen. 

 

§ 24 Moderasjonsordninger: 

"Alle kommuner skal tilby foreldre eller foresatte med lav betalingsevne reduksjon i eller fritak fra 

foreldrebetaling. Alle kommuner skal ha inntektsgraderte betalingssatser". Ikke ønskelig at det skal bli 

inntektsgraderte betalingssatser. De som har behov for reduksjon i betalingssatsene har i dag mulighet 

til å søke om dette til NAV og vil da kunne få innvilget dette etter økonomiske kriterier eller hvis det er 

sterkt anbefalt av helsesøster.  

 

§ 32 Barnehagens grunnbemanning: 

Her kommer det klart frem hvor mange barn under 3 år og over 3 år det kan være pr. ansatt, og hvor 

mange barn under 3 år og over 3 år det kan være pr. pedagog. Det er bra at dette kommer frem i så klar 

tekst at det  ikke går å missforstå. 

Det er også positivt at kommunene ikke lengre kan innvilge varig dispensasjon fra utdanningskravet og 

til bestemmelsen fra norm om pedagogisk bemanning.  

 

§ 33 Barnegruppen: 

Utvalget har ikke gitt noen klare signaler på hvor stor en barngruppe kan være. De sier at "barngruppen 

skal ha en størrelse som ut fra barnets alder og forutsetninger er trygg og pedagogisk forsvarlig. 

Organiseringen må ivareta barnas behov for forutsigbarhet og tilhørighet til en barngruppe og 

tilknytning til voksne. 

Det hadde vært ønskelig med et øvre tak på hvor stor en barngruppe kan være ut fra alderen på barna. 
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§ 40 - 49 Spesialundervisning og sakkyndig vurdering. 

Disse paragrafene tar opp spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne 

og tegnspråksopplæring. Kommunene skal bl.a. så raskt som mulig og ikke senere enn tre måneder fra 

søknad om spesialpedagogisk hjelp er mottatt, treffe vedtak i saken. Kommunen plikter også å gi 

tegnspråkopplæring til barn under opplæringspliktig alder. Virker litt rart at man plukker ut 

tegnspråkopplæring, hva  med opplæring i forhold til blinde? Det vil være meget positivt for barn og 

foreldre at kommunen innen 3 måneder skal ha fattet vedtak i søknad om spesialpedagogisk hjelp. Dette 

vil føre til stort press på pedagogisk-psykologisk tjeneste, og vil mest trulig føre til økt behov for 

ressurser i tjenesten. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin L. Almaas 

Enhetsleder Barnehage. 
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Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om. 

 

Klagerett De har rett til å klage over vedtaket. 

  

Hvem kan De De kan klage til klageinstansen, men klagen skal først sendes til avsender av denne meldingen. 

klage til Hvis ikke dette organet endrer sitt vedtak som følge av klagen, vil den bli sendt videre til klage- 

_ instansen for avgjørelse. 

 

Frist til  Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Det er tilstrekkelig at klagen er post- 

å klage lagt innen fristen løper ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har 

 klaget i rett tid, bes De oppgi når denne meldingen kom fram. 

 Dersom klagen blir sendt for sent, er det adgang til å se bort fra den. Om De har særlig grunn 

 til det, kan De likevel søke om å få forlenget klagefristen. De bør da i tilfelle nevne grunnen til 

 forsinkelsen. 

 

Rett til å kreve Dersom De ikke allerede har fått begrunnelse for vedtaket, kan De sette fram krav om å få det. 

begrunnelse Slikt krav må settes fram i løpet av klagefristen. Klagefristen blir i så fall avbrutt, og ny frist 

 begynner å løpe fra det tidspunkt De mottar begrunnelsen. 

 

Klagens innhold Klagen skal nevne det vedtak det klages over, og den eller de endringer som ønskes. De bør  

 også nevne Deres begrunnelse for å klage og eventuelle andre opplysninger som kan ha  

 betydning for vurderingen av klagen. 

 Klagen må undertegnes. 

 

Utsetting av  Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De har imidlertid adgang 

vedtak til å søke om å få utsatt iverksettingen av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er  

 avgjort. 

 

Rett til å se  Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle vende Dem 

sakens til det forvaltningsorgan som har sendt denne meldingen. Der kan De også få nærmere veiled- 

dokumenter ning om adgangen til å klage, om framgangsmåten ved klage og om reglene for saksbehand- 

og til å kreve lingen ellers. 

veiledning 

 

Kostnader ved De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokatbistand etter reglene om fritt rettsråd. 

klagesaken Her gjelder imidlertid normalt visse inntekts- og formuegrenser. Fylkesmannens kontor eller 

 vedkommende advokat kan gi nærmere veiledning. Det er også adgang til å kreve dek- 

 ning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, f.eks. til advokatbistand. Men nor- 

 malt er det et vilkår at det organ som har truffet det første vedtaket, har gjort en feil slik at det 

 blir endret. Klageinstansen vil om nødvendig orientere Dem om retten til å kreve slik dekning 

 for sakskostnader. 

 

Klage til Stortingetsombudsmann for forvaltning (Sivilombudsmannen) har ikke adgang til å behandle 

Sivilombuds- saker som er avgjort av Kongen i statsråd. Dersom De får Deres klage avgjort i statsråd fordi 

mannen Kongen er klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen. 

 

Melding om rett til å klage 

over forvaltningsvedtak 
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd) 

Klageinstans       

Høylandet kommune 

Vedtak fattet av Formannskapet  

Sak nr: 27/12  

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - HØRING 

AV NOU 2012 : 1 TIL BARNAS BESTE - NY 

LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE  

Dept. 

 

 

 

08.05.2012 

Dato Mottaker (navn og adresse) Klageretten gjelder 


