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Høringssvar på forslag til endringer i barnehageloven 
Utdanningsforbundet viser til høringsbrev av 17.11.2014, om forslag til endringer i barnehageloven og 

tilhørende forskrifter, og takker for invitasjon til å komme med våre vurderinger. 

Utdanningsforbundet har sendt høringen videre til våre fylkeslag og fått svar fra alle fylker.  

Vi vil i høringssvaret først presentere vårt hovedbudskap, og deretter kommentere de ulike forslagene 

og presiseringene som ligger i høringsnotatet.  

 Utdanningsforbundet mener det er behov for å revidere hele barnehageloven, og viser til den 

grundige kartleggingen barnehagelovutvalget gjorde i NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny 

lovgivning for barnehagene. Vi mener det beste ville være å få lagt fram forslag til alle 

endringer i loven samtidig, slik at vi kan gjøre en helhetlig vurdering av endringene. Når det 

nå legges fram forslag til endringer litt etter litt, mener vi at det som haster mest for sektoren 

er å få på plass kvalitetssikrende bestemmelser om bemanning og kompetanse, og at dette 

burde prioriteres først. 

 Utdanningsforbundet er uenig i departementets tolkning av § 7 i høringsnotatet der de 

presiserer at eier har rett til å velge hvilket system, verktøy og observasjonsmetoder 

barnehagelærerne skal bruke i sitt pedagogiske arbeid. Denne retten må primært ligge til den 

enkelte barnehage, til styreren og de pedagogiske lederne, slik det følger av rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver.  

 Utdanningsforbundet støtter ikke det foreliggende forslaget om å hjemle barnehagens arbeid 

med vurdering og dokumentasjon direkte i barnehageloven. Vi mener forslaget, slik det nå 

ligger, hjemler en dokumentering utover det som i dag utledes av rammeplanen. Vi ønsker 

ikke en endring av rammeplanens føringer for dette arbeidet. Dersom det allikevel blir 

resultatet, mener vi at det må tas inn i lovteksten at styreren, i samarbeid med de 

pedagogiske lederne, har ansvar for valg av metoder, iverksetting og ledelse av barnehagens 

arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering, samt at ny tekst flyttes lenger ned i § 2 

og inntas som nytt 6. ledd. 

 Utdanningsforbundet mener hele tilsynsansvaret for barnehagen bør ligge hos Fylkesmannen. 

Å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med barnehager i «særlige tilfeller» mener vi er et 

skritt i riktig retning og støtter det. 
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 Utdanningsforbundet støtter at dersom dokumentasjon av barns trivsel og utvikling er 

nødvendig for å gi det enkelte barnet et godt pedagogisk tilbud, så skal ikke foreldre kunne 

forhindre at slikt vurderingsarbeid gjennomføres. Prinsippet om barns beste må veie tyngre 

enn foreldres rett. 

 Utdanningsforbundet støtter at begrepet barnehagelærer erstatter førskolelærer i lovteksten.  

 

Generelle kommentarer 

Utdanningsforbundet er tilfreds med at departementet nå har startet på arbeidet med å revidere 

barnehageloven. De omfattende endringene som har skjedd i barnehagesektoren siden dagens lov 

trådte i kraft, tilsier at regelverket må fornyes. Vi viser til den grundige kartleggingen og forslag til ny 

barnehagelov som presenteres i NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene. Dette 

forslaget fikk bred støtte i høringsrunden, og inneholder forslag som vi mener er helt nødvendige for 

å sikre likeverdig og høy kvalitet i barnehagene. Vi mener det nå burde bli lagt fram et helhetlig 

forslag til endring av hele barnehageloven. Ved å gjøre endringer i noen få paragrafer slik 

departementet nå foreslår, uten at vi vet hvilke andre endringer som vil komme får vi ikke et helhetlig 

bilde av loven og det blir vanskeligere å gjøre vurderinger. Vi mener også at det som er viktigst for 

sektoren er å få på plass kvalitetssikrende bestemmelser om økt barnehagelærertetthet og 

bemanningsnorm, og å sikre tilstrekkelig styrerressurs for barnehagene. Dette burde prioriteres først i 

lovendringsarbeidet. 

Barnehagelovutvalget foreslo også å styrke barns rettigheter ved å innføre en paragraf om at barnets 

beste skal ligge til grunn ved anvendelse av loven. En slik rett mener vi med fordel kunne vært 

fremmet sammen med endringsforslagene som nå foreligger. Barns rett framgår også av § 104 i 

Grunnloven som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn. Vi savner en tydeligere 

presisering av at barnets beste må ligge til grunn i barnehagens arbeid med dokumentasjon og 

vurdering i det foreliggende høringsnotatet.  

Vi vil i våre kommentarer til forslagene først ta for oss forslaget om å presisere barnehagens arbeid 

med dokumentasjon og vurdering i barnehageloven, da det er tolkninger og presiseringer i 

høringsnotatet knyttet til dette forslaget vi har reagert mest på, og som har vakt stort engasjement i 

organisasjonen. 

 

Kommentarer til forslaget om presisering av lovhjemmel for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering 

Departementet foreslår i høringsnotatet å tydeliggjøre hjemmelen for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering ved å flytte hjemmelen fra rammeplanen til barnehageloven. 

Utdanningsforbundet mener forslaget slik det nå foreligger kan bidra til at eiere pålegger 

barnehagene å dokumentere utover det som oppfattes som hensiktsmessig og til barnets beste. Vi 

mener at vurdere og dokumentere ikke har en likestilt karakter – og at dette i så fall må komme bedre 

fram i teksten. Slik vi ser det er vurdering det overordnede begrepet i denne sammenheng og det kan 

være riktig å forankre den didaktiske vurderingen i barnehageloven. Dokumentasjon er imidlertid en 
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virksomhet som kan ha ulike formål. Noen ganger er dokumentasjon nødvendig for en god 

vurderingsprosess – andre ganger har dokumentasjonen helt andre mål, for eksempel å samle 

styringsdata for eier eller barnehagemyndighet. Det er viktig at ikke disse ulike 

dokumentasjonsformene blandes sammen – og Utdanningsforbundet mener at dokumentasjon som 

eventuelt skal forankres i lovverket må være av den arten som knyttes til barnehagens didaktiske 

arbeid.  

Dokumentasjonsarbeidet i barnehagen er først og fremst et verktøy for personalet til refleksjon for å 

utvikle det pedagogiske arbeidet og legge til rette for et best mulig tilbud til det enkelte barn og 

barnegruppen. I tillegg skal dokumentasjon bidra til å synliggjøre barnehagens arbeid til foreldre, 

kommunen som barnehagemyndighet og andre. Det legger også til rette for at barn og foreldre kan 

gis reell medvirkning. Kvaliteten på samspillet i barnehagen er avgjørende for barns utvikling og 

læring, og rammeplanen slår derfor fast at barnegruppen og det enkelte barns trivsel og utvikling skal 

observeres og vurderes fortløpende. Å dokumentere og vurdere er altså ikke noe den enkelte 

barnehagelærer kan unnlate å gjøre, men er noe som er pålagt gjennom forskrift. Barnehagens styrer 

er i dagens regelverk gitt et overordnet ansvar for at den pedagogiske virksomheten vurderes på en 

planlagt systematisk og åpen måte, og for at vurderingsarbeidet foregår i forståelse med personalet 

og foreldre.  

Slik vi forstår rammeplanen er det først og fremst det pedagogiske arbeidet i barnehagen som skal 

dokumenteres, og ikke måloppnåelse hos enkeltbarn. Det er presisert at et etisk perspektiv må legges 

til grunn ved dokumentasjon av enkeltbarns lek, læring og arbeid, og spesifikke mål for enkeltbarn 

skal ha en begrunnelse og settes opp i samarbeid med foreldre og eventuelt andre 

samarbeidspartnere. Utdanningsforbundet mener at Rammeplanen for barnehagens innhold og 

oppgaver på en god måte gir føringer for dokumentasjons- og vurderingsarbeidet, og ivaretar det 

helhetlige synet på barns læring og utvikling.  Dette er viktig å ivareta også i framtiden. 

Utdanningsforbundet ønsker ikke en utvikling av dokumentasjons- og vurderingsarbeidet i en mer 

instrumentalistisk retning, med økt kartlegging og bedømming av enkeltbarns utvikling, ut fra en 

forestilling om hva barn skal kunne på ulike alderstrinn. 

Som departementet viser til i bakgrunnen for forslaget, ble det i Meld. St. 41 Kvalitet i barnehagen 

(2008-2009) påpekt et behov for klargjøring av regelverket på barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering. Dette behovet ble forklart med at:  

”Stadig flere barnehager ser ut til å benytte ulike verktøy der en i sterkere grad «måler» barns 

ferdigheter på ulike årstrinn, og departementet mener dette er en utvikling i feil retning. 

Departementet ønsker å demme opp for et mer instrumentelt syn på barn, og ønsker derfor å 

klargjøre dagens regelverk om dokumentasjon og vurdering av enkeltbarn og barnehagens arbeid.”   

Videre presiseres det i meldingen at: 

”Rammeplanen gir overordnede føringer om hva som skal planlegges, dokumenteres og vurderes, 

hvem som skal delta og formålet med dette arbeidet. Innenfor disse rammene står den enkelte 

barnehage fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov. Prinsippet om 

metodefrihet bygger på tillit til at det pedagogiske personalet gjennomfører arbeidet i tråd med 

oppdatert kunnskap om barn og barnehager. Evalueringen av innføringen av rammeplanen viser 
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imidlertid at barnehagene møtes av forventninger og krav fra flere aktører i sektoren, og at kravene 

noen ganger kan oppfattes som motstridende.”   

Departementets ønske i Meld. St. 41 om å klargjøre regelverket, har altså som utgangspunkt å bremse 

en økende tendens til uheldig kartlegging av barn. Dette stiller Utdanningsforbundet seg bak. En 

klargjøring av regelverket må sikre at dokumentasjons- og vurderingsarbeidet i den enkelte 

barnehage baseres på kunnskap om barn og pedagogisk arbeid med barn generelt, det enkelte barn 

spesielt og ulike vurderingsformer og dokumentasjonsmetoder, samt etisk bevissthet og medvirkning 

fra barn og foreldre. For å sikre dette må valg av metode, system og verktøy ligge til den enkelte 

barnehage og det pedagogiske personalet der, da det er her all nødvendig kunnskap ligger som må til 

for å kunne foreta et kvalifisert valg. 

Det ble også foreslått å gi barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering en hjemmel i 

barnehageloven i Meld. St. 24 Framtidens barnehage. Dette ble forklart med at en så viktig del av 

barnehagens arbeid bør framgå av barnehageloven, og at dagens regelverk knyttet til personvern kan 

synes noe uklart. Det ble presisert at:  

”Departementet legger til grunn at en tydeliggjøring av regelverket for dokumentasjon og vurdering i 

utgangspunktet ikke skal føre til økt arbeidsbyrde for den enkelte barnehage. En ny lovhjemmel vil 

klargjøre gjeldende rett og ligge innenfor det barnehagene i dag praktiserer i sitt dokumentasjons- og 

vurderingsarbeid.” 

Departementet er i det foreliggende høringsnotatet tydelige på at løftingen av denne hjemmelen inn i 

loven ikke er ment å innebære en endring av dagens rettstilstand, men utelukkende ment som en 

klargjøring. Likevel vil en slik endring, ved at noe løftes inn i lovs form, mens noe annet forblir i 

rammeplanen, kunne medføre en utilsiktet effekt hva gjelder plasseringen av det pedagogiske 

ansvaret.  

Det vises særlig til at departementet gjennom sine premisser (s. 29 i høringsnotatet) synes å legge et 

annet innhold i barnehageeiers posisjon hva gjelder retten til å pålegge hvilke pedagogiske systemer, 

verktøy og metoder det pedagogiske personalet i barnehagen skal benyttes for å følge med på barns 

trivsel og utvikling, enn det Utdanningsforbundet oppfatter som intensjonen i rammeplanen. Dette 

mener Utdanningsforbundet er uheldig. 

Det følger av rammeplanen Del 3, kapittel 4 innledningsvis at: 

 “Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Den 

enkelte barnehage står fritt til å velge metoder og omfang ut fra lokale forutsetninger og behov.” 

Videre følger det at: 

“Barnehagens styrer har et særlig ansvar for å iverksette og lede barnehagens arbeid med 

planlegging, dokumentasjon og vurdering. Pedagogisk leder har ansvar for planlegging, 

dokumentasjon og vurdering av arbeidet i barnegruppen han/hun har ansvar for. Styrer og 

pedagogisk leder har ansvar for at barnehagens mål og rammer er klarlagt for personalet, at det 

utvikles en felles forståelse for målene blant medarbeiderne og for at foreldrene får god og 

tilstrekkelig informasjon om barnehagens virksomhet.” 
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Etter vår vurdering er således gjeldende rett slik å forstå at den enkelte barnehage selv velger metode 

og prosess for dokumentasjons- og vurderingsarbeid, og at ansvaret konkret er lagt til styrer og 

pedagogisk leder gjennom føringene i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

Departementets utsagn om at ”Barnehageeier har det overordnede juridiske ansvaret, og har dermed 

rett til å velge hvilke system, verktøy og observasjonsmetoder barnehagen skal benytte for å følge 

med på barns trivsel og utvikling i hverdagen” er etter vår oppfatning ikke gjeldende rett på 

barnehagesektoren i dag. Slik vi ser det snur departementet gjeldende rett på hodet, uten at dette 

begrunnes eller vurderes i høringsnotatet. Det følger direkte av rammeplanen kapittel 4, 

innledningsvis, siste punktum, at eierne skal gis anledning til medvirkning selv om forskriften legger 

ansvaret for dokumentasjon og vurdering til det pedagogiske personalet: 

”Det bør legges til rette for bredest mulig medvirkning fra … og eiere i planlegging, dokumentasjon og 

vurdering av barnehagens pedagogiske virksomhet.”  

Dersom departementet ønsker en realitetsendring på dette punkt, mener vi departementet må 

klargjøre det. Hvis det er tilfelle må forslaget utredes grundig og sendes ut på en separat høring. Det 

foreliggende høringsnotatet er ikke et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag dersom departementet søker 

å endre på det ansvar styrer og pedagogisk leder har gjennom dagens rammeplan, samtidig med at 

hjemmelen foreslås flyttet til barnehageloven. 

Vi tilføyer at det uansett er en helt uholdbar situasjon for styrere og pedagogiske ledere at de skal ha 

ansvaret for barnehagens pedagogiske virksomhet uten å kunne velge de pedagogiske metoder og 

verktøy som er hensiktsmessige. Dette skaper en svært uklar ansvarssituasjon og fratar profesjonen 

nødvendig handlingsrom for å kunne utføre det pedagogiske arbeidet. 

Å tolke eiers ansvar for å holde driften innenfor lovverket til at de har rett til å avgjøre hvilke system, 

metoder og verktøy barnehagelærerne skal bruke i sitt vurderings og dokumentasjonsarbeid stiller vi 

spørsmålstegn ved. Eiers ansvar er å påse at barnehagen drives i samsvar med lov og rammeplan. Vi 

minner også om at i merknaden til § 18 i barnehageloven er det klargjort at ”Pedagogen har et 

helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barn, for utviklingen av 

det sosiale miljøet og læringsmiljøet i barnegruppen.”     

I rammeplanens kapittel 4 Planlegging, dokumentasjon og vurdering nevnes ikke barnehageeiers 

særskilte ansvar og rett til å velge system, verktøy og observasjonsmetoder. Rammeplanen legger 

tvert om det primære ansvaret for dette til styrer og pedagogisk personale. Utdanningsforbundets 

tillitsvalgte, både på lokalt nivå og våre ledere, har tidligere uttalt seg kritisk til eiere som overstyrer 

barnehagen og styrers metodefrihet på dette området. En uformell kartlegging vi har gjort i 

Utdanningsforbundet viser at overraskende mange kommuner pålegger sine barnehager å bruke et 

konkret verktøy på alle barn i barnegruppen – uavhengig av om barnehagelæreren eller foreldrene er 

bekymret for barnets utvikling. Dette er meningsløs bruk av tid – det er kartlegging for kartleggingens 

skyld. Et eksempel er Bergen kommune, som pålegg alle sine barnehager å bruke et bestemt 

språkkartleggingsverktøy på alle barn – selv om flere pedagoger oppfatter dette som lite 

hensiktsmessig for noen av barna, og eksperter vurderer dette som lite egnet for tospråklige barn. Vi 

hadde håpet at et lovforslag ville sette foten uttrykkelig ned for slik praksis – dette forslaget fra 

departementet gjør det motsatte.  
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Det er nødvendig at arbeidet med vurdering og dokumentasjon sikres slik at alle barn får et 

barnehagetilbud som er tilrettelagt dem i overenstemmelse med lov og rammeplan. Vi mener 

imidlertid at å presisere eiers rett til å velge system, metoder og verktøy ikke er veien å gå. Det er helt 

andre tiltak som er nødvendig for å sikre et godt vurderings- og dokumentasjonsarbeid i 

barnehagene. Vi mener at økt pedagogtetthet, stramme inn dispensasjonsmulighetene for 

pedagogisk leder og å sikre tilstrekkelig styrerressurs i barnehagene er de viktigste tiltakene. I tillegg 

må det etableres gode arenaer for refleksjon rundt vurderings og dokumentasjonsarbeidet i den 

enkelte barnehage og i den enkelte kommune, i samarbeid med instanser som pedagogisk 

psykologisk tjeneste, helsestasjon og barnevern. 

Vi frykter at flytting av hjemmelen for vurderings- og dokumentasjonsarbeid kan føre til endring i hva 

som skal dokumenteres. En sentral begrunnelse for lovendringen er knyttet til kravet om individuell 

tilpasning. I høringsnotatet påpeker departementet at dokumentasjon og vurdering av barnegruppen 

og det enkelte barns interesser, kunnskaper og erfaringer er en forutsetning for å kunne oppfylle de 

lovpålagte forpliktelsene i §§ 1 og 2. Ifølge dagens bestemmelser i rammeplanen skal barnegruppen 

og det enkelte barns trivsel og utvikling observeres og vurderes fortløpende, men dokumentasjon av 

enkeltbarn skal kun foregå forutsetningsvis og i samarbeid og forståelse med barnas foresatte. 

Presiseringene og tolkningene som ligger i høringsbrevet kan tolkes som en åpning for mer 

dokumentasjon av barnegruppen og det enkelte barn enn vi har i dag. I tråd med presiseringene vi 

har gjort i tidligere avsnitt ønsker ikke Utdanningsforbundet ukritisk dokumentasjon av alle barns 

ferdigheter ut fra på forhånd gitte kriterier. Vi viser til redegjørelsene i Meld. St. 41 Kvalitet i 

barnehagen og Meld. St. 24 Framtidens barnehage som begge er behandlet og vedtatt i Stortinget. 

Det er presiseringene gitt der det har vært politisk enighet om, og som vi oppfatter er mandatet. 

Dokumentasjonen i barnehagen må først og fremst rette seg mot de ansattes arbeid og mot 

innholdet – mot hva barna får oppleve og erfare, og ikke mot hvilke ulike kompetanser barna har 

oppnådd. Dette mener vi må presiseres i en merknad til en eventuell lovtekst om barnehagens 

vurderings- og dokumentasjonsarbeid.  

Det påpekes at en nærmere konkretisering og utdyping av omfang, metode og verktøy knyttet til 

barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering bør gjøres i den kommende revideringen av 

rammeplanen del 3. Utdanningsforbundet vil presisere at det blir svært viktig at også en revidering av 

rammeplanen tar utgangspunkt i at valg av omgang, metode og verktøy skal ligge til den enkelte 

barnehage og barnehagelærerne der, og hvor styrer har et særskilt ansvar.  

Utdanningsforbundet ser ingen motstrid mellom at barnehageeier har det overordnede juridiske 

ansvaret for at virksomheten drives innenfor rammen av gjeldende regelverk, og at barnehagens 

styrer og de pedagogiske lederne har myndighet og frihet til å velge det pedagogiske verktøyet for 

barnehagen/barnegruppen.  

Vi ønsker i utgangspunktet ikke å hjemle barnehagens arbeid med dokumentasjon og vurdering 

direkte i loven av grunnene nevnt over. Dersom det allikevel blir aktuelt, foreslår vi følgende tillegg til 

forslag til ny barnehagelov § 2: 

«Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagens pedagogiske arbeid skal 

dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er tilrettelagt barnegruppen og det enkelte barn. 
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Barnehagens styrer har i samarbeid med pedagogisk leder ansvar for valg av metoder, iverksetting og 

ledelse av barnehagens arbeid med planlegging, dokumentasjon og vurdering av arbeidet innenfor sin 

barnehage. …….» 

(Vårt forslag er understreket.)  

Rent lovteknisk mener Utdanningsforbundet også at den foreslåtte nye teksten i § 2 første ledd bør 

flyttes lenger ned i paragrafen og inntas som nytt sjette ledd. En beskrivelse av barnehagens innhold 

bør komme først i innholdsparagrafen. 

Vi støtter at dersom dokumentasjon av barns trivsel og utvikling er nødvendig for å gi det enkelte 

barnet et godt pedagogisk tilbud, så skal ikke foreldre kunne forhindre at slikt vurderingsarbeid 

gjennomføres. Prinsippet om barns beste må veie tyngre enn foreldres rett. Vi vil samtidig 

understreke viktigheten av god dialog med foreldrene og at foreldre gis reell mulighet for 

medvirkning.  

I utkastet til § 2 første ledd bør departementet enten bruke betegnelsen ”barnehage” eller 

”barnehagene”, ikke begge deler. Ellers i loven benyttes ”barnehage” i entall, og vi mener at 

departementet bør legge seg på den linjen i lovforslaget.  

 

Kommentarer til forslagene om endringer i det statlige tilsynet 

Et godt tilsyn er viktig for å sikre kvalitet og forebygge lovbrudd. Utdanningsforbundet mener at 

dagens tilsyn ikke fungerer godt nok. Ved at kommunen både eier egne barnehager, og har 

myndighets- og finansieringsansvar for alle barnehager, vil det både generelt og i enkeltsaker oppstå 

diskusjoner om habilitet knyttet til myndighetsoppgavene. Vår erfaring er at kommunene ikke klarer å 

ivareta sine ulike roller på en nøytral måte. Vi har flere eksempler der vi mener kommuner driver sine 

barnehager i strid med loven, og det er sjelden vi hører at kommuner ved tilsyn i egne barnehager har 

merknader eller vedtar pålegg om retting for egen barnehagedrift. Vi støtter departementet i deres 

uttalelse om at det er avgjørende at tilsynet har tillit og legitimitet, og at hensynet til legitimitet og 

tillit best vil oppnås gjennom et uavhengig tilsynsorgan med høy kompetanse. Vi støtter også deres 

vurdering av at Fylkesmannen har en uavhengig rolle overfor kommunene og barnehagene og har god 

kompetanse på barnehageområdet. Det er derfor vår vurdering at hele tilsynsansvaret bør ligge til 

Fylkesmannen. 

Vi støtter forslaget om å gi Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med barnehager, og mener det er 

et skritt i riktig retning. Det påpekes i høringsnotatet at Fylkesmannens tilsyn med barnehagene skal 

være sekundært og begrense seg til særlige tilfeller. Det står videre at det vil være opp til 

Fylkesmannen å vurdere når det foreligger særlige grunner til å iverksette et tilsyn, og at hjemmelen 

først og fremst skal anvendes i de tilfeller hvor Fylkesmannen mottar henvendelser som tilsier at 

statlig tilsyn er nødvendig. Departementet har bedt høringsinstansene om innspill på hvordan det 

nærmere innholdet i «særlige tilfeller» kan avgrenses og konkretiseres. Utdanningsforbundet mener 

at i tillegg til at Fylkesmannen skal vurdere når det foreligger særlige grunner, bør det lages 

retningslinjer hvor det er nedfelt noen konkrete forhold som defineres som særlige tilfeller der 
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Fylkesmannen har plikt til å iverksette tilsyn. Dette vil avhjelpe utfordringen med ulik terskel for 

iverksetting av tilsyn embetene imellom.  

Utdanningsforbundet foreslår at særlige tilfeller der Fylkesmannen skal ha plikt til å føre tilsyn kan 

være etter anmodning fra foreldreråd eller ansattes arbeidstakerorganisasjoner. Dette kan dreie seg 

om tilfeller der disse oppfatter lovbrudd og hvor kommuner har kontrollert det aktuelle forholdet 

gjennom tilsyn, men hvor forholdene likevel ikke er rettet opp, eller kommunen har unnlatt å 

iverksette tilsyn til tross for at de er gjort oppmerksomme på at det kan foreligge lovbrudd. Vi mener 

ansatte og foreldre er de som er nærmest til å kunne reagere dersom det foregår en praksis som ikke 

er i overenstemmelse med regelverket. Ved at det er foreldrerådet og de ansattes 

arbeidstakerorganisasjoner som må anmode for at det skal utløse en plikt for Fylkesmannen, vil det 

medføre at forholdet er grundigere vurdert ut fra regelverket og støttes av flere og ikke bare er 

enkeltpersoners vurdering. Det vil øke sannsynligheten for at forholdet det bes om tilsyn med kan 

være i strid med regelverket. I tillegg mener vi at foreldre og andre enkeltpersoner må kunne be om 

tilsyn fra Fylkesmannen, men at det da vil utløse en vurdering fra Fylkesmannens side på om 

forholdet er av en slik art at de bør iverksette tilsyn.  

Utdanningsforbundet støtter at Fylkesmannen gis samme sanksjonsmuligheter som kommunene ved 

tilsyn med barnehager og kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging dersom nærmere angitte vilkår 

er oppfylt, eller anvende økonomiske sanksjonsmulighetene som følger av § 16 a, dersom det 

avdekkes brudd på de kravene som stilles til ikke kommunale barnehagenes bruk av det kommunale 

tilskuddet og foreldrebetalingen. I likhet med departementet mener vi det er nødvendig for å 

motvirke brudd på en effektiv måte. 

Vi støtter at Fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med kommunenes bruk av økonomiske 

reaksjonsmidler. Utdanningsforbundet mener at både det kommunale tilskuddet og 

foreldrebetalingen i sin helhet skal komme barna til gode. Vi beklager at det i motsetning til hva som 

følger av privatskoleloven, er det etter barnehageloven anledning til å ta ut et rimelig utbytte, og 

anser det som svært viktig at det følges nøye med på at utbyttet ikke overstiger det som kan 

betraktes som rimelig. Vår oppfatningen er at barnehagesektoren er hardt presset økonomisk, og det 

er særdeles viktig at de midler som finnes går til et best mulig tilbud for barna. Det er også vår 

oppfatning at bruk av det kommunale tilskuddet og foreldrebetalingen ikke følges opp i tilstrekkelig 

grad i dag. Dette er alvorlig, og vi håper at Fylkesmannen, gjennom å føre tilsyn med kommunens 

bruk av økonomiske reaksjonsmidler, vil kunne øke kommunenes bevissthet rundt og oppfølging av 

dette. 

Vi stiller oss bak departementets vurderinger når det gjelder forslagene om å imøtekomme føringer i 

Meld. St. Nr. 7 (2009-2010) og støtter også disse.  

Utdanningsforbundet vil presisere viktigheten av at Fylkesmannen tilføres tilstrekkelige ressurser til å 

kunne imøtekomme de nye oppgavene og det utvidede mandatet. Uten tilstrekkelige midler og 

personalmessige ressurser vil ikke tilsynet kunne fungere etter intensjonen. 
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Kommentarer til forslaget om endringer som følge av ny forskrift om rammeplan for 

barnehagelærerutdanning 

Utdanningsforbundet støtter forslaget om å endre barnehageloven §§ 17, 18, 24 og tilhørende 

forskrifter slik at formuleringene «utdanning som førskolelærer » endres til «utdanning som 

barnehagelærer» og formuleringen «førskolelærerutdanning» endres til «barnehagelærerutdanning». 

Vi mener dette er nødvendige endringer ettersom førskolelærerutdanning har endret navn til 

barnehagelærerutdanning. Det er selvfølgelig et vilkår at personer med førskolelærerutdanning etter 

eldre forskrifter fortsatt vil være kvalifisert til å være styrere og pedagogiske ledere etter 

barnehageloven. Departementet presiserer at personer med utdanning etter forskrift 13. desember 

2005 nr. 1448 skal ha en slik rett. Vi tar for gitt at departementet mener dette må gjelde også 

personer med utdanning etter forskrifter før 2005. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Torbjørn Ryssevik Sissel Havre 

seksjonsleder Seniorrådgiver 
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