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Høyringssvar på NOU 2012:1 

 

Viser til e-post 30. april der vi varsla at høyring ville bli sendt etter poltisk behandling 9. mai.  

 

Politisk utval Levekår i Time kommune har gjort følgjande vedtak; 

«Time kommune avgir høringsuttalelse i tråd med det som framkommer under punktet 

Vurdering/kommunens høringsuttalelse i saksutredningen med endringar.» 

 

Momenta i vår høyring inkludert endringar er; 

«Tilsynsfunksjonen 

Time kommune mener at opprettelse av et eget statlig organ vil føre til unødvendig byråkratisering, og at 

tilsynsoppgaven vil bli både uhensiktmessig og kostbar. Å flytte tilsynsansvaret bort fra kommunene vil 

kunne føre til at de mister verdifull kompetanse på området. 

 

Gratis barnehage på sikt   

Totalt anslås kostnaden for gratis barnehage til alle barn i alderen 1-5 år til å være i størrelsesorden 9-12 

milliarder kroner. En slik bruk av offentlige midler vil, med uendret skatte- og avgiftsnivå, innebære at 

handlingsrommet for vekst i frie inntekter til kommunesektoren blir tilsvarende mindre. Det vil også 

måtte prioriteres opp mot andre satsinger som er sterkt ønsket i kommunesektoren, som for eksempel 

utbygging av infrastruktur for kollektivtrafikk og for samferdsel generelt. 

 

Bemanning – voksentetthet og pedagognorm 

Time kommune mener det er viktig å understreke at det ikke må innføres krav som det blir vanskelig eller 

umulig å oppfylle, særlig vurdert ut fra dagens rekrutteringssituasjon med stor mangel på førskolelærere. 

Med kommunenes behov for god personal- og ressursutnyttelse synes det derfor lite hensiktsmessig å 

fastsette et bestemt forholdstall mellom antall voksne og antall barn. Det samme gjelder forholdet mellom 

antall pedagoger og antall barn. 

 

Styrers ansvarsområde 

Time kommune mener det bør være en åpning for at kommunene skal kunne samordne styrerressursen 

der dette er hensiktmessig. Formell kompetanse som førskolelærer er ikke nødvendigvis den viktigste 

eller eneste forutsetningen for å bli en god styrer eller administrativ leder av en barnehage. Det bør derfor 

åpnes for at også annen relevant høyskole- eller universitetsutdanning kan kvalifisere for slike stillinger.  

 

Godkjenning av andre pedagoger enn førskolelærere 
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Time kommune støtter forslaget om å kunne ha mulighet til å inkludere pedagoger med annen 

utdanningsbakgrunn enn førskolelærer i barnehagens pedagogiske bemanning. Både i 

rekrutteringssammenheng og av hensyn til å sette sammen et personale med bred faglig kompetanse til 

denne muligheten innebære åpenbare fordeler.  

 

Fagarbeidere som del av bemanningen 

Time kommune vil ikke lovfeste krav om at denne gruppen skal utgjøre 25% av grunnbemanningen i alle 

barnehager, da står vi i fare for å binde opp arbeidsgivers muligheter til å tenke helhetlig og effektiv 

utnyttelse av tilgjengelige personalressurser. 

 

Dispensasjon fra krav om pedagogisk bemanning (pedagognorm) og utdanningskrav for styrer og 

pedagogisk leder 

For kommunene vil det inntil videre være hensiktsmessig å beholde dagens dispensasjonsadgang fra 

normen for pedagogisk bemanning og fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Dette er viktig 

fordi det synes urealistisk å tro at barnehagesektoren vil klare å få nok kvalifisert personale på kortere 

sikt. Spørsmålene rundt dispensasjon bør ellers ses i sammenheng med hvilke kompetansekrav som skal 

være knyttet til ledelse i barnehagesektoren, og om en løsning vil være å myke opp kravet til 

lederkompetanse i stedet for å skjerpe dispensasjonskravet. 

 

Ikke-kommunale barnehagers vedtekter – adgangen til å prioritere barn uten lovfestet rett ved opptak 

Time kommune støtter her mindretallet, et syn også KS ved flere anledninger har gjort gjeldende. I tillegg 

til det prinsipielle aspektet må det understrekes at dagens ordning i enkelte tilfeller kan komme i konflikt 

med kommunens prioriteringer, da det er kommunen – og ikke de private barnehagene – som i ethvert 

tilfelle vil ha ansvaret for å innfri den lovfestede retten til plass. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

De økonomiske og administrative konsekvensene av utvalgets forslag er store, og Time kommune 

forutsetter at virkningene av nye tiltak og føringer fullfinansieres.» 

 

 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Ørjan Daltveit 

kommunalsjef oppvekst 
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