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SVAR - HØRING - NOU 2012: 1 TIL BARNAS BESTE - NY LOVGIVNING FOR 
BARNEHAGENE 
 
Formannskapet har i møte 10.april 2012 gjort følgende vedtak: 
 
 
Høringsuttalelse: 

Vefsn kommune ser det som svært positivt at det nå kommer forslag til endring i 
barnehageloven. Det har vært en sterk framvekst av barnehager i løpet av de senere år, og vi 
mener det er av stor betydning at det skjer endringer i lovverket som er med på å sikre høy 
kvalitet i det tilbudet som gis. I dag går nesten alle barn i barnehage, og et godt regelverk er 
nødvendig for å ivareta målet om et likeverdig barnehagetilbud i hele landet. 

 

Vefsn kommune ønsker å gi følgende merknader til lovforslaget: 

• Kap II, §§ 8-10 
Vefsn kommune er positiv til en presisering av barns rett til et godt fysisk og 
psykososialt barnehagemiljø, og det ansvar barnehagene har for å sikre dette.  

 

• Kap IV, § 16. 
Vefsn kommune støtter forslaget om krav til et forsvarlig system som skal sikre at 
barnehageloven med forskrifter faktisk blir oppfylt. Et slikt krav til barnehageeier vil 
bidra til et mer likeverdig tilbud og høy kvalitet i alle barnehager. Det må utarbeides 
en forskrift ift et slikt krav.  

 

• Kap VII, §§ 32 og 33 
Vefsn kommune støtter forslaget om norm for barnehagens grunnbemanning og 
forslaget om endring til at førskolelærere skal ha ansvar for hhv inntil 6 barn under 3 
år og inntil 12 barn over 3 år. Dette vil være med på å gi en betydelig høyere kvalitet i 
det barnehagetilbudet som gis sammenlignet med reglene i dagens lovverk. Utvidelse 
av barnehagens åpningstid de seinere år, flere små barn i barnehage og flere barn 
som lever i utsatte familier er forhold som gjør at det er viktig at det stilles større krav 
til antall personale i barnehagene, og til personalets kompetanse. Dette er i tråd med 
nasjonalt fokus på tidlig innsats. 



 

 

 

Vefsn kommune er positive til at det utarbeides en forskrift om maksimale 
gruppestørrelser. Dagens lovverk er for utydelig på dette området, og praktiseringen 
er svært ulik i de enkelte barnehager og i de enkelte kommuner. Forskning viser også 
at det for de minste barna er av stor betydning å kunne knytte seg til faste voksne i 
små grupper. 

 

Vefsn kommune forutsetter at dersom lovforslaget vedtas må det utløse økte 
overføringer til kommunene slik at alle kommuner blir i stand til å følge opp 
bestemmelsene. 

 

• Kap IX 
Vefsn kommune har ingen motforestillinger mot at rett til spesialpedagogisk hjelp 
overføres til barnehageloven, men forutsetter da også at barnehagene sikres den 
nødvendige kompetanse. Det må i forskrift presiseres hvilke krav dette setter til 
barnehagepersonalet. 

 

 Begrunnelse: 
Barnehagesektoren har vært gjennom stor vekst og omstilling de siste årene. Nytt lovforslag 
vil bidra til å sikre likeverdighet og høy kvalitet i alle barnehager. Det nye lovforslaget legger 
særlig vekt på hensynet til barns beste. 
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