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Uttalelse fra Skien kommune 
 
Generelt: 
Utvalget har valgt å legge til en rekke nye paragrafer, som omhandler viktige områder.  
Det kunne vært ønskelig at ny lov ble gjeldende langt tidligere enn i 2020, med den forutsetning 
at dette innebar overføring av økonomiske midler til kommunene. 
 
Vi synes det er svært positivt at ”Til barnas beste” er kommet inn som et begrep og at hensynet 
til barnas beste skal veie tyngst i vurderinger som gjelder barnehagen.  
 
Vi gir vår tilslutning til de paragrafer vi ikke kommenterer. 
 
Vi velger å kommentere følgende paragrafer: 
 
§§ 8 – 10 Rett til godt fysisk og psykososialt barnehagemiljø 
                Det fysiske miljøet 
                Det psykososiale miljøet   
Vi anerkjenner utvalget for å være opptatt av miljøet slik at barna kan trives og utvikle seg best 
mulig på ulike områder.  
Samtidig ser vi at det er et dilemma i fht at det er en rettighet som kan påklages av foreldre og 
må behandles etter reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven. 
Vi ser for oss at det, i denne forbindelse, kan bli utrolig arbeidskrevende prosesser hvis 
uenighet oppstår. 
 
§ 10 Det psykososiale miljøet 
Det er svært bra at det presiseres at personalet har varslingsplikt hvis de opplever at barn blir 
utsatt for krenkende ord eller handlinger. 
 
§ 14 Barnehageeierens ansvar 
Det er viktig at kommunen forpliktes på å ha et system for utvikling av personalets kompetanse. 
 
§ 18 Barnehagemyndighetens rett til innsyn og barnehagens opplysningsplikt 
Som barnehagemyndighet anser vi det som svært viktig at kommunen har rett til innsyn og at 
barnehagen har plikt til å gi opplysninger. 
 
§ 21 Samordnet opptaksprosess i kommunen 
Det står her at «brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.» Vi 
opplever at noen foreldre ønsker å ha barna sine i en annen kommune og dette er svært 
kostnadskrevende for vår kommune. Vi har forståelse for at foreldre skal ha mulighet til å velge, 
men har behov for å synliggjøre dette økonomiske perspektivet. 
 
§ 25 Samarbeid om barnehagens forebyggende og helsefremmende funksjon 
Samarbeid om barnehagens forebyggende og helsefremmende funksjon er svært viktig slik at vi 



 

 

ser det som positivt at kommuner skal utarbeide rutiner for samarbeid med andre instanser. 
 
§§ 31 og 32 Styrer og barnehagens grunnbemanning 
Krav til tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er avgjørende for kvaliteten i 
barnehagen, som forskning det vises til i rapporten synliggjør. Tidlig innsats er en god 
investering for framtida både utviklingsmessig og økonomisk. 
 
§ 33 Barnegruppen 
Det vises til de to forrige paragrafene når det gjelder begrensninger av antall i barnegruppa fordi 
dette henger sammen når det gjelder å skape en kvalitativt god barnehage. Det er helt 
nødvendig med god personaltetthet for å etablere trygg tilknytning og skape gode relasjoner 
mellom voksne og barn og barna imellom. 
 
Det må presiseres at de to foregående paragrafene vil få store økonomiske konsekvenser for 
kommunene. Det er helt nødvendig med sentrale overføringer for å kunne realisere disse 
lovforslagene. 
 
§ 40 Rett til spesialpedagogisk hjelp 
Vi ser positivt på at rett til spesialpedagogisk hjelp nå innlemmes i barnehageloven. 
 
§ 41 Kommunens ansvar 
Det er viktig at barnehagen får tilleggsbevilgninger hvis det må foretas tilrettelegginger i det 
fysiske miljøet, som medfører store økonomiske kostnader. 
 
§ 42 Sakkyndig vurdering 
Det er en viktig presisering at arbeidet med sakkyndig vurdering skal starte umiddelbart etter at 
barnet er tilmeldt for utredning. 
 
§ 43 Rett til å kreve undersøkelser og medvirkning. Personalets handlingsplikt 
Det er viktig med tidfesting også i fht når det må treffes vedtak i saken. 
 
§ 51 Taushetsplikt 
Barnehagen har adgang til å videreformidle opplysninger til andre instanser i følge 
forvaltningsloven §§ 13a, 13b og 13d. Det oppleves ofte frustrerende at denne adgangen ikke 
er gjeldende motsatt vei. Dette kan være til hinder for et samarbeid om barnas beste. 
 
§ 55 Øvingsopplæring 
Som en konsekvens av denne paragrafen mener vi at barnehageeier bør ha et ansvar for å 
tilrettelegge for at styrere og pedagogiske ledere får veiledningskompetanse. 
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