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Høring av NOU 2012: Til barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene

Lier kommune har administrativt behandlet forslaget til ny barnehagelov. Høringen legges frem
som melding i tjenesteutvalget.

Kapittel II. Barns rettigheter
§ 6 Barns rett til plass i barnehage
Lier kommune mener loven bør presisere at samtlige barnehager, også ikke -kommunale
barnehager, har plikt til å prioritere barn med lovfestet rett til barnehageplass ved opptak.

§  § 8 — 10 Rett til godt fysisk og psykososialt barnehagemiljo
Lier kommune ser nødvendigheten av at barnehagens fysiske og psykososiale barnehagemiljø
inne og ute blir markert i ny lov for å ivareta barns behov for trygghet, helse, trivsel, lek og
læring.
En lovforankret mulighet i § 9 og § 10, for foreldrene til å klage til barnehagens styrer eller eier
over uakseptable fysiske eller psykososiale forhold vil kunne bidra til å sikre barna et godt
barnehagemiljø.

Kapittel IV. Barnehageelers ansvar og oppgaver
§  14 Barnehageeierens ansvar
Lier kommune mener at forslaget om eiers ansvar for å ha et forpliktende system for
kompetanseutvikling vil kunne bidra til økt likeverdighet i barnehagetilbudet. Økte statlige midler
til dette arbeidet ses som en forutsetning.
§ 16 Krav til forsvarlig system for barnehageeier
Lier kommune støtter forslaget om at barnehageeier må ha et forsvarlig system for å vurdere om
kravene i barnehageloven blir oppfylt.
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Kapittel V. Lokal barnehagemyndighets ansvar og oppgaver

§  17 Kommunen er lokal barnehagemyndighet
Lier kommune ser det som hensiktsmessig at kommunen er lokal barnehagemyndighet med god
barnehagefaglig kompetanse, for å sikre en helhetlig sammenheng mellom kommunens ulike
oppgaver knyttet til barnehagevirksomheten.

§  19 Godkjenning av barnehager
Lier kommune ser det som positivt at eiers egnethet til å drive barnehage skal kunne tas med i
betraktning ved godkjenning av bamehager.
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§  23 Foreldrebetaling
Lier kommune ser det som positivt at det ikke lenger skal kunne åpnes for at barnehager kan gå

utover en maksimalgrense som fastsettes av Stortinget.

§  26 Krav til forsvarlig system for kommunen som barnehagemyndighet
Lier kommune støtter forslaget om at kommunen skal ha et forsvarlig system for å vurdere om
kravene i barnehageloven med forskrifter blir oppfylt.

§ 27 Kommunens tilsynsansvar. Pålegg om retting, midlertidig eller varig stenging
Lier kommune ser det som viktig at tilsynet av bamehagene ivaretas av kommunen.
Lier kommune mener at reduksjon i foreldrebetalingen ikke er en relevant reaksjon når eier ikke
retter pålegg om retting.
Offentliggjøring av tilsynsrapportene vil bidra til større innsyn og være en styrke i tilsynsrollen.

§  29 Fylkesmannens tilsynsansvar. Pålegg om retting, midlertidig og varig stenging
Lier kommune foreslår at det kommer frem i lovparagrafen at kun samarbeidsutvalg har klagerett
til Fylkesmannen der foreldre ikke finner kommunens tilsyn tilfredsstillende.

Kapittel VII. Bestemmelser om barnehagens personale, mv.
§  31 Styrer
Lier kommune slutter seg til krav om at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og
administrativ ledelse, og er ellers av den oppfatning at det er kommunene selv bestemmer
barnehagenes organisasjonsform.

§  32 Barnehagens grunnbemanning
Lier kommune støtter forslaget om å regulere grunnbemanningen og øke den pedagogiske
bemanningen. Å fast sette størrelsen på fagarbeidere vil også kunne bidra øke kvaliteten.
Økte kostnader til bemanning må dekkes ved økt rammeoverføring til kommunene.

§  33 Barnegruppen
Lier kommune støtter forslaget om at alle barn skal tilhøre en bestemt barnegruppe i barnehagen.

§  35 Politiattest
Lier kommune ser det som positivt av at kravet om politiattest blir utvidet til å også gjelde grove
volds-, rans og narkotikalovbrudd.
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Kapittel VIII. Familiebarnehager
§ 37 Godkjenning av familiebarnehager
Lier kommune støtter forslaget til endret lov for godkjenning av familiebarnehager og mener at
dette vil kunne bidra til økt kvalitet og bedre tilfredsstille kravene til å være en del av
barnehagevirksomheten.

§  38 Pedagogisk veiledning i familiebarnehager
Lier kommune ser nødvendigheten av nye lovkrav for drift av familiebarnehagene for å kunne
sikre en mer likeverdig kvalitet i familiebarnehagene i forhold til ordinære barnehager.
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Kapittel IX. Spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne og
tegnspråkopplæring
§  40 Rett til spesialpedagogisk hjelp
Lier kommune mener det er hensiktsmessig å flytte barns rett til spesialpedagogisk hjelp fra
opplæringsloven til barnehageloven.
Den spesialpedagogiske hjelpen skal ikke medføre en ekstra kostnad for foreldrene. Lier
kommune mener dette ikke bør medføre fratrekk i foreldrebetalingen for den tiden barnet får
spesialpedagogisk hjelp i barnehagen.

§  41 Kommunens ansvar
Lier kommune ønsker en tydeligere lovpresisering angående enkeltvedtak vedrørende særlig
tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne. Lier kommune mener at spesielle tiltak for
barn med nedsatt funksjonsevne kan bedre sikres ved at foreldrene gis rett til å klage over vedtak
om særlig tilrettelegging.

§  42 Sakkyndig vurdering
Lier kommune støtter forslaget om sakkyndig vurdering.
§  49 Rett til gratis skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp
Lier kommune ønsker en tydeligere lovpresisering om hvilke barn med spesialpedagogisk hjelp
som kan ha rett til skyss.

Med hilsen

Sign.
Bente Gravdal
Kommunalsjef


