Oslo kommune
Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning

Kunnskapsdepartementet
postmottak@kd.dep.no

Dato:
Deres ref:

19.01.2015

Vår ref (saksnr):

Saksbeh:

Arkivkode:

201405218-10

Ragnhild Walberg, 23 46 11 49

323

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN MED
TILHØRENDE FORSKRIFTER
Oslo kommune gir følgende høringsuttalelse til forslag til endringer i barnehageloven med
tilhørende forskrifter:
Statlig tilsyn med barnehagene
Oslo kommune støtter forslaget om at Fylkesmannen i særlige tilfeller gis myndighet til å føre
tilsyn med enkeltbarnehager. Det krever at det er et tett samarbeide mellom Fylkesmannen og
kommunen og det bør være tydelige retnningslinjer for når Fylkesmannen skal føre tilsyn. Det
kan bli krevende med to tilsynsmyndigheter som kan ha forskjellig oppfatning.
Det bør fremgå av § 9 at en representant for barnehagemyndigheten skal gis mulighet til å delta
når fylkesmannen gjennomfører tilsyn i en barnehage.
Oslo kommune støtter også forslaget om at Fylkesmannen har mulighet til å føre tilsyn med
kommunns bruk av økonomiske reaksjonsmidler.
Presisering av barnehagenes arbeid med dokumentasjon og vurdering
Oslo kommune støtter forslaget om å opprette en hjemmel for å behandle personopplysninger i
barnehageloven § 2.

Kommentarer til øvrige bestemmelser i barnehageloven
Oslo kommune er ellers opptatt av at barnehageloven endres slik at kommunen kan stille
fornuftige vilkår til de ikke-kommunale barnehagene, herunder at også ikke-kommunale
barnehager er forpliktet til å ta opp barn med lovfestet rett til plass før barn uten lovfestet rett.
Kommunen er pålagt å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass, men har allikevel
begrenset mulighet til å styre opptaket i halvparten av barnehagene i kommunen.
Oslo kommune er videre opptatt av å få mulighet til å utforme felles mål og tiltak for alle
kommunens barnehager uavhengig av eierskap når det gjelder utvikling av kvaliteten i
barnehagene. Dagens ordning der kommunen i praksis ikke kan stille vilkår til barnehager som
er etablert før 1.1.2011, men kan stille noen vilkår til barnehager etablert etter 1.1.2011, gir
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kommunene ikke mulighet til å utforme og implementere en helhetlig kvalitetspolitikk for
barnehagefeltet. Oslo kommune vil be departementet om å klargjøre tydeligere hvilke vilkår
kommunen kan stille til ikke-kommunale barnehager.
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