
Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven     

Endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 

 

RSK Vest-Finnmark er et samarbeidskontor for følgende syv kommuner: Hasvik, Loppa, 

Måsøy, Kvalsund, Nordkapp, Hammerfest og Alta. 

 

RSK Vest-Finnmark har mottatt forslaget til endringer i barnehageloven og takker for 

muligheten til å gi tilbakemelding på forslaget. 

 

Slik vi leser endringsforslaget er det tredelt:  

- Gi fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager, avklaring av 

Fylkesmannens hjemmel til å føre tilsyn med kommunens bruk av økonomiske 

reaksjonsmidler og endring av bestemmelsene om Fylkesmannens tilsyn med 

kommunene som følge av føringer i Meld.St. nr 7 (2009-2010) Gjennomgang av 

særlovshjemler for statlig tilsyn med kommunene. 

- Presisering av barnehagens adgang til å arbeide med dokumentasjon og vurdering. 

- På bakgrunn av ny forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning erstattes 

begrepet førskolelærer med begrepet barnehagelærer. 

 

Fylkesmannens mulighet til å føre tilsyn med barnehager §§ 9, 9a og 9b 

Første ledd innebærer at Fylkesmannens tilsynsrolle vil være sekundær og at fylkesmannens 

tilsyn med barnehagene vil begrense seg til særlige tilfeller. Dette kan være tilfeller hvor 

kommunen har kontrollert det aktuelle forholdet gjennom tilsyn, men hvor forholdene 

likevel ikke rettes opp. Videre vil typiske tilfeller være der kommunen ikke har iverksatt tilsyn 

med barnehagen og hvor Fylkesmannen mener tilsyn er nødvendig. Fylkesmannen må selv 

vurdere om informasjon eller påstander fra for eksempel foreldre eller andre parter skal 

følges opp gjennom statlig tilsyn. 

 

Fjerde ledd gir Fylkesmannen hjemmel til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor de 

ikke-kommunale barnehagene dersom det avdekkes brudd på barnehageloven § 14a. Det 

innebærer at Fylkesmannen vil ha tilsvarende hjemmel som kommunen til å anvende 

økonomiske reaksjonsmidler. Fylkesmannen vil ved brudd på § 14 a kunne vedta tilbakehold 

av tilskudd, reduksjon av tilskudd eller tilbakebetaling av tilskudd.  

 

RSK Vest-Finnmark har ingen innvendinger mot forslag til ny lovtekst for § 9, som vil føre til 

at Fylkesmannen kan gå inn å føre tilsyn med enkeltbarnehager i kommunene.  

 

Barnehagens adgang til å arbeide med dokumentasjon og vurdering 

Departementets forslag om at barnehageloven § 2 skal lyde (endringer kursivert) 

 

§ 2 Barnehagens innhold 



Barnehagen skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet. Barnehagens pedagogiske 

arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er tilrettelagt barnegruppen og 

det enkelte barn. Barnehagene kan behandle de opplysningene som er nødvendige for å gi 

det enkelte barn et tilrettelagt pedagogisk tilbud i tråd med barnehageloven og forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. 

 

RSK-Vest Finnmark ønsker en presisering av lovhjemmel for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering velkommen. Dette med tanke på å sikre tidlig innsats og et 

tilrettelagt systematisk tilbud til barnegruppen og det enkelte barn gjennom å presisere at 

det pedagogiske tilbudet skal dokumenteres og vurderes i barnehageloven § 2.  

 

Erstatte begrepet førskolelærer med barnehagelærer 

Barnehageloven og forskrifter gitt med hjemmel i barnehageloven bruker begrepene 

«førskolelærer» og «førskolelærerutdanning». Det er nødvendig med endringer for å 

harmonere begrepsbruken med forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning.  

 

RSK Vest-Finnmark har ingen innvendinger mot å erstatte begrepet førskolelærer med 

begrepet barnehagelærer på bakgrunn av at ny forskrift om rammeplan for 

barnehagelærerutdanning allerede er innført. 

 

Konklusjon 

RSK Vest Finnmark kan anbefale at de foreslåtte endringene i barnehageloven med planlagt 

ikrafttredelse 1. august 2015 gjennomføres slik kunnskapsdepartementet legger frem forslag 

om. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Mads Stian Hansen 

Styreleder, RSK Vest-Finnmark 

 

 

  


