
0032 OSLO

VLierne kommune
Oppvekst- og kulturetaten

Kunnskapsdepartementet
Pb 8119 Dep

Vår ref: L.nr. Arkiv:
12/296-5-GUKV 2906/12 A10

Deres ref:

Formannskapet har i møte den 24.04.2012 behandlet sak 33/12 og fattet slikt vedtak:

Formannskapets vedtak:

Lierne kommune gir følgende høringsuttalelse til forslaget til ny barnehagelov:

www.lierne.kommune.no

Dato:
04.05.2012

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING AV NOU 2012 : 1 TIL
BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE

§ 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.
Videre foreslås det i lovforslaget et pedagogkrav på 50 %, og et krav om fagarbeidere med minst 25 %
av bemanningen. I dag er det ca. 32 % førskolelærere (36 % pedagoger totalt) og ca. 11 % fagarbeidere
i norske barnehager. En økning fra tilsammen 47 % og opp til 75 % virker nesten urealitisk og
kommunen bør støtte mindretallet i barnehagelovutvalget som foreslår 40 % pedagogkrav og ingen
lovfesting av fagarbeiderkrav.



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.
Kommunen støtter mindretallets forslag i barnehagelovutvalget om 40 % pedagogkrav og inten
lovfesting av krav til fagarbeidere. evt. en lovfesting på feks. 15 %.

§ 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 utfra alderen på barna.

§  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.

Dette til Deres orientering.
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