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HØRING AV NOU 2012:1 - TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR 
BARNEHAGENE 
 
Viser til høringsnotat av 06.02.12. 
Sør-Varanger kommune avgir følgende høringsuttalelse lagd på bakgrunn av innspill fra 
barnehagenes Su og diskusjon i styrerfora. 
Uttalelsen er ikke behandlet politisk, men blir referert i Utvalg for levekår. 
 
Sør-Varanger kommune slutter seg til flertallets forslag til Øie-utvalget. 
Sør-Varanger kommune er positiv til utarbeidelsen av NOU 2012:1 ”Til barnets beste” og 
framhever spesielt betydningen av at det er utarbeidet forslag til en ny lov fremfor en 
endringslov. Dette mener vi er nødvendig i lys av barnehageutviklingen de seneste år. 
 

o Sør-Varanger kommune støtter forslaget om at hensynet til barnets beste lovfestes. 
Dette fastslår at barnet skal stå i sentrum i barnehagens virksomhet og at det er 
barnets behov og interesser som skal ivaretas.  
 

o Sør-Varanger kommune ser nødvendigheten av at barnehagenes fysiske og 
psykososiale barnehagemiljø inne og ute blir markert i ny lov for å ivareta barns 
behov for trygghet, helse, trivsel, lek og læring i barnehagen, punkt 12.5 
 

o Sør-Varanger kommune støtter forslaget om krav til utarbeidelse av rutiner for 
tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig samarbeid og helhetlig tenkning må stå sentralt 
med tanke på tidlig intervensjon, forebygging og for å gi barna gode oppvekstvilkår. 
Sør-Varanger kommune har vedtatt en tverrfaglig samarbeidsmodell, Kvello-
modellen, og ser nødvendigheten av system og rutiner for tverrfaglig samarbeid til 
barnets beste, punkt 12.6 

 
o Sør-Varanger kommune støtter at det lovfestes krav til barnehagefaglig kompetanse i 

administrasjonen i kommunen. Denne kompetansen er nødvendig for å sikre en 
helhetlig sammenheng mellom kommunens ulike oppgaver knyttet til 
barnehagevirksomheten, punkt 14.8 
 

o § 16: Kvalitetssikrende bestemmelser i barnehagen  
Sør-Varanger kommune er enig i at faktorer som antall barn per voksen, 
pedagogtetthet, personalets kompetanse, barnegruppens størrelse og 
sammensetning, fysiske rammer som barnehagens lokaler og uteareal, utstyr og 
materiell, er vesentlig.  Sør-Varanger kommune støtter derfor vurderingene til utvalget 
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om at en hensiktsmessig regulering av disse faktorene vil bidra til å sikre et likeverdig 
og godt kvalitetsnivå i barnehagene.  
 
Gruppestørrelser: Utvalget mener det må foretas en skjønnsmessig 
helhetsvurdering i vurderingen av gruppestørrelser, og foreslår ikke å tallfeste 
gruppestørrelser. Samtidig har utvalget har kommet frem til at det er behov for 
bestemmelser om barnegruppenes størrelse og organisering. Dette mener Sør-
Varanger kommune er et forhold som kan oppfattes å stå i motsetning til hverandre 
og vil anbefale at det fastsettes bestemmelser for barnegruppens størrelse og 
organisering.  
 
Bemanningstetthet: Det foreslås at det innføres en ny bestemmelse som regulerer 
bemanningstettheten. Sør-Varanger kommune støtter utvalgets flertall hvor 
bemanningskravet blir satt til 1:3 for barn under tre år og 1:6 for barn over tre år 
 
Styrer: Utvalget finner ikke grunnlag for å foreslå endringer av utdanningskravet for 
styrere og det hevdes at det lite hensiktsmessig å fastsette eksakte krav til størrelse 
på styrerressursen. Sør-Varanger kommune støtter flertallet i utvalget som mener at 
hovedregelen fortsatt bør være at det skal være en styrer i hver barnehage, punkt 16 
 

o Sør-Varanger kommune støtter forslaget om at barnehageeieres ansvar for 
kompetanseutvikling lovfestes. Personalets kompetanse er den viktigste 
kvalitetsfaktor i barnehagen. Sør-Varanger kommune har innført 1 pedagogisk leder, 
1 førskolelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr. avdeling. Utdanningen må 
styrkes. Viktig med kompetansekrav også i assistentstillingen, punkt 20 
 
 

o Sør-Varanger kommune mener regelverk må bli tydeligere for å avklare når et barn 
regnes som 3 år ihht lov om barnehager.  

 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 

Eva Johanne Johnsen 
Spesialrådgiver for barnehage 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


