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HØRINGSSVAR NOU 2012:1 TIL BARNAS BESTE 

 

Generelt: 

Vi hilser mange av utvalgets forslag velkommen, men forutsetter at det også følger penger med. 

Barnehagesektoren har vært gjenstand for en enorm utbygging, og vi som driver barnehage har samtidig forsøkt 

å holde kvaliteten på topp med svært begrensede midler. Vi ser på denne meldingen som nok et kvalitetsløft, og 

ber om at de tiltakene som blir bestemt gjennomført blir fullfinansiert gjennom øremerkede midler.  

 

Kapittel 16 Kvalitetssikrende bestemmelser i barnehagen 

Avsnitt 16.2.2  Vurdering av krav til generell bemanning 

Vi støtter utvalgets forslag til lovfesting av bemanningskrav i kjølvannet av barnehageutbyggingen der en ser 

svært mange eksempler på at barnetallet økes uten at voksentettheten økes tilsvarende. 

Avsnitt 16.2.3  Vurdering av krav til pedagogisk bemanning 

Det vil være i overkant ambisiøst å gå inn for endringen som utvalget foreslår, om det ikke gjennomføres andre 

tiltak parallelt. Førskolelærermangelen må rettes opp ved hjelp av en kraftig lønnsvekst. Barnehageeiere må også 

få økte overføringer for å kunne utvide antall stillinger for pedagogisk personale.  

 

Kapittel 22 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Tiltakene utvalget foreslår er viktige, men Regjeringen må ta inn over seg at dette vil koste svært mye. Vi er 

derfor avhengige av et finansieringssystem som gjør at eventuelle store økninger i kostnadene til dette gode 

formålet faktisk kommer frem til barn i barnehagen. Vi tror det er urealistisk uten statlig øremerking av midler. 

Gjennom Private Barnehagers Landsforbunds prosjekt Likebehandling 2011 har vi etter innføring av 

rammefinansiering sett tydelige eksempler på at pengene ikke når ut til barnehagene. Erfaringer vel ett år etter 

innføring av rammefinansiering tilsier at vi har grunn til å være bekymret dersom tiltakene ikke følges av 

øremerkede midler. 

 

Kapittel 24  Forslag til ny lov om barnehager §§9 og 10 

§ 9 Det fysiske miljøet 

Vi støtter utvalgets forslag til § 9 første og andre ledd samt § 10 første og andre ledd.  

 

§ 10 Det psykososiale miljøet 

Tanken om å trekke foreldrene mer med i barnehagens virksomhet er god. Det kan imidlertid se ut som om 

foreldrene er tiltenkt en rolle som barnehagens øverste kontrollorgan. Da svekkes utgangspunktet for tanken om 

foreldremedvirkning. Vi mener en lovfesting av klagerett vil føre til en dreining av fokus fra dialog og mulighet 

til krav og rettighet. Skal barnehagelovens krav om faglighet ivaretas, må det være personer med barnehage-

faglig kompetanse som ser til at barnehagen følger loven og som vurderer på hvilken måte man best når mål i 

Lov om Barnehager med forskrifter – deriblant Rammeplan for barnehagen.  Vi mener foreldres medvirkning er 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens regler på området, og foreslår at § 9 og § 10 tredje ledd ikke innføres. 

 

§ 23 Foreldrebetaling 

Muligheten for å gå utover maksimalpris bør opprettholdes.  
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