
Styrergruppen i NLMs barnehager Sørvest har følgende kommentarer til høringsutkastet; ”til barns beste”, NOU  
 
 
 
Generelt:   
Høringsutkastet  ”til barns beste” beskriver tiltak og regler som vil gi barnehagene en større kvalitet. Bekymringen fra vår gruppe 
er om disse gode endringene vil bli fulgt opp med tilstrekkelige økonomiske midler . 
 
 
Bestemmelser om bemanning  
 
–Utvalget mener det er behov for å regulere grunnbemanningen  

–Flertallet foreslår lovfestet bemanningskrav 1:3 når barna er under tre år og 1:6 når barna er over tre år  

–Mindretallet foreslår bemanningskrav på henholdsvis 1:2 og 1:5  

–Anbefaling om min. 2 voksne i barnehagen hele åpningstiden  
 
Vi vil støtte forslaget om 1:2 og 1:5 dersom dette blir fulgt opp med økonomiske midler. Dette tiltaket må vurderes opp mot andre tiltak som 
krever store tilskudd til barnehagene økonomisk.  Anbefaling om min. 2 voksne i barnehagen hele åpningstiden støttes fullt ut.  
 

 
 

Pedagogisk leder og førskolelærer  
–Flertallet foreslår at det over tid (fra 2020) innføres lovfestet krav om en førskolelærer per 6 barn under tre år og per 12 barn over tre år  

–Mindretallet foreslår lovfestet krav om at den pedagogiske bemanningen skal utgjøre 40 prosent av grunnbemanningen  
•Utvalget mener det er positivt at barnehager har pedagoger med ulike pedagogutdanninger såfremt førskolelærere utgjør stammen i 
pedagoggruppen  
 
Vi er enige i flertallet og ønsker en større pedagogtetthet i barnehagene. Førskolelærermangelen er et problem og det må derfor være 
anledning til å søke om dispensasjon fra dette kravet.  Vi er også positive til å ha andre pedagoger i barnehagene dersom førskolelærere 
utgjør stammen i pedagoggruppa. 

 
 



Barn med særskilte behov 
 
Bestemmelse som gir kommunen plikt til å ha en tilskuddsordning for tiltak som ikke dekkes av retten til spesialpedagogisk hjelp (lovfesting 
av tidligere ordning)  

•Innføre plikt for PP- tjenesten til å hjelpe barnehagene i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling, jf. tilsvarende ansvar i forhold 
til skolen (nytt)  

•Innføre plikt for barnehagene til å delta i samarbeid om individuell plan  
 
Det er sterkt ønskelige at det blir innført plikt for PP-tjenesten til å hjelpe barnehagene i arbeidet med kompetanse og organisasjonsutvikling 
 

 
Tilsyn  
•Det foreslås at kommunen fortsetter å ha ansvaret for tilsyn med den enkelte barnehage, men krav til organisering og legitimitet  

•Fylkesmannen som har ansvar for tilsyn med kommunen, gis også adgang til å føre tilsyn med enkeltbarnehager  

•Det er behov for et virkemiddel mellom pålegg og stenging. Det foreslås at tilsynsorganet skal kunne vedta reduksjon i foreldrebetaling  

•Lovfestet plikt til å offentliggjøre tilsynsrapporter  

•Et mindretall i utvalget ønsker et eget statlig tilsyn  
 
 
Vi opplever at dagens ordning med kommunen som tilsynsmyndighet kan fortsette, men vil fremheve viktigheten av legitimitet. 
Kommunene settes her i en vanskelig rolle når det gjelder å være en nøytral tilsynsmyndighet.  
 
 
Barnehageeiers ansvar 
 
Vi støtter flertallet angående å videreføre dagens rettigheter for eier til å kunne sette sin egen opptakskrets.  Vi ønsker å fastholde på 
makspris. 
 
Det er et forslag om at eier skal ha større ansvar for kompetanseheving. Vi stiller oss positive til dette. 
 



 
 
 
 
 


