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M E L D I N G   O M   V E D T A K 

 

NY LOVGIVNING FOR BARNEHAGENE  
 
 
 

Formannskapet  behandlet  i møte 03.05.2012 sak 44/12  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Os kommune gir følgende høringsuttalelse på høring av NOU 2012:1 Til barnas beste – ny 
lovgivning for barnehagene: 
 
1. Os kommune har siden 2008, samarbeidet med Tolga og Tynset kommuner om tilsyn av 

barnehagene, i tillegg har Hedmark fylke drevet mye kompetanseheving på dette feltet. 
Os kommune mener at så lenge kommunene har et samarbeid med andre kommuner, 
slik at vi ikke skal drive tilsyn med oss selv, bør tilsynsfunksjonen  fortsatt være hos 
kommunene. 
 

2. Os kommune mener at for de aller fleste koster en barnehageplass lite i forhold til 
familiens inntekter. Alternativet  er inntektsgraderte satser, og fritak for familier med lav 
betalingsevne. Dagens ordning med søskenmoderasjon må også videreføres. 
 

3. Os kommune mener det er en stor fordel om pedagogtettheten økes, men ved å 
lovregulere forholdet mellom pedagoger og antall barn, kan det bli innført krav som er 
vanskelig eller umulig å innføre. Det er i dag stor mangel på førskolelærere, og vi sliter 
med rekrutteringen. 
 

4. Os kommune mener det bør være en styrerressurs i hver barnehage, men at 
stillingsstørrelsen varierer ut fra størrelsen på barnehagen. 
  

5. Os kommune mener det bør være en førskolelærer pr avdeling, men ved ansettelse av 
flere med høyskoleutdannelse, vil det være en fordel å kunne sette sammen personalet 
med bred faglig kompetanse. 
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6. Barne – og ungdomsarbeidere er en viktig bidragsyter til barnehagene. Men ved å 
lovfeste krav om at gruppen skal utgjøre 25 % av grunnbemanningen i alle barnehager, 
vil det innebære en unødvendig detaljstyring som vil vanskeliggjør arbeidsgivers 
muligheter for å utnytte tilgjengelige personalressurser. 
 

7. Os kommune mener det fremdeles bør være mulighet for å søke om dispensasjon fra 
utdanningskravet, men selvsagt ikke varig dispensasjon. Dette på grunn av at 
barnehagesektoren ikke klarer å få nok kvalifiserte førskolelærere, i alle fall på kort sikt.  
 

8. Os kommune forutsetter at kostnader forbundet med  endringer i ny lovgivning for 
barnehagene fullfinansieres fra staten. 

 
 
 

 
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
 
Eva Unni Stenseth 
Saksbeh. 
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