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Tittel: HØRING AV NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING 

FOR BARNEHAGENE  
 

Møtebehandling: 
Varamedlem Pernille Jahnsen Berg, SV fremmet for AP følgende forslag: 
Pkt 10 fjernes. 
Varamedlem Cathrine Andersen, FRP for Høyre fremmet følgende forslag: 
Ønsket at rådmannens merknad, som endres til Sandefjord kommunes merknad, følger med 
innstillingen. 
 
Det ble stemt punktvis: 
 
Rådmannens pkt 1 til 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og AP’s forslag, ble rådmannens 
innstilling til pkt 10 vedtatt med 10 stemmer mot 1 stemme. Mindretallet besto av Pernille 
Jahnsen Berg, AP. 
 
H’s forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Skole- og barnehageutvalgets vedtak: 
 
Sandefjord kommune stiller seg i hovedsak positiv til den omfattende revideringen av 
barnehageloven som utvalget har gjennomført. Kommunen ønsker spesielt å kommentere 
følgende punkter i barnehagelovutvalgets forslag: 
 

1) Kommunene må gis reell styringsrett innenfor barnehagelovens rammer. 
2) Kommunen kan ikke pålegges finansieringsansvar for inntak av barn uten rett til 

barnehageplass dersom kommunen ikke prioriterer barnehagetilbud for denne 
aldersgruppen. 

3) Det støttes at brukernes rettigheter blir styrket i den grad utvalget anbefaler. 
4) Forslaget om å overføre bestemmelser knyttet til spesialpedagogiske tiltak til 

barnehageloven støttes. Forslaget om å pålegge kommunen å fatte midleritide 
enkeltvedtak innen to uker støttes ikke. Kommunen handlingsrom innen 
spesialpedagogiske tiltak bør utvides. 

5) Kommunen støtter innskjerping av kravet til politiattestasjon for ansatte. 
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6) Under forutsetning av statlig fullfinansiering, støttes forslaget om å lovfeste krav til 
pedagogisk bemanning og bemanningstetthet. Loven bør samtidig ivareta 
handlingsrom som fremmer andre former for kvalitet, mangfold og barnehagenes 
egenart.  

7) Kommunen støtter forslaget om å lovfeste størrelsen på barnegrupper. 
8) Kommunen støtter ikke forslaget som gir fylkesmannen anledning til å føre tilsyn med 

den enkelte barnehage. 
9) Kommunen forutsetter full statlig finansiering ved innføring av gratis barnehageplass. 
10) Kommunen støtter mindretallsinnstillingen om å åpne ytterligere opp for samordning 

av styrerressursen. 
 
Sandefjord kommunes merknader  
Sandefjord kommune ser det som positivt at barnehagelovutvalget har fokus på barnets beste og 
kvalitet i sin revidering av barnehageloven. Videre oppleves det positivt at bestemmelser knyttet 
til spesialpedagogiske tiltak og barn med spesielle behov samles i samme lovverk.  
Sandefjord kommune ser det som positivt å øke bemanningstetthet og pedagognorm, samt 
fastsettelse av størrelsen på barnegruppen i barnehagen. Forskning knyttet til disse områdene 
bygger opp under de kvalitative mål som utarbeides i forbindelse med barnehagepolitisk plan. De 
foreslåtte satsningene høringsnotatet forutsetter statlig fullfinansiering.  
Kommunene har en presset økonomi. Av denne grunn må kommunestyrene foreta strenge 
prioriteringer. Dette innebærer at kommunestyrene må veie tilbud om barnehageplass til barn uten 
lovfestet rett opp mot andre oppgaver for eksempel innenfor eldreomsorg, skole m.v. 
Kommunenes finansieringsansvar av ikke-kommunale barnehager praktiseres slik at kommunene 
tvinges til å gi tilskudd også til barnehageplasser for barn uten lovfestet rett dersom barnehagen 
har tatt inn barn uten lovfestet rett. Dette betyr at eiere av ikke-kommunale barnehager i dag kan 
overprøve kommunestyrets prioriteringer.  
Kommunene må gis reell styringsrett innenfor barnehagelovens rammer. Rådmannen mener derfor 
at kommunestyret selv skal bestemme om barn uten rett til barnehageplass skal tilbys plass med 
kommunalt tilskudd. Rådmannen anbefaler derfor at Sandefjord kommune ber Regjeringen om 
tydelig signal om prioriteringsretten til lokalforvaltningen, dvs. at Regjeringen ikke pålegger 
kommunen finansieringsansvar for inntak av barn uten rett til barnehageplass dersom kommunen 
ikke prioriterer barnehagetilbud for denne aldersgruppen. 
 
 


