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Bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke - kommunale
barnehager, høringsuttalelse

Fylkesmannen i Finnmark slutter seg til departementets forslag om endringer i
barnehageloven, forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven og forslag til endringer i
forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale
barnehager.

F Ikesmannen ønsker å kommentere føl ende:
Forslagene utfordrer kommunenes skjønnsutøvelse ved bruk av begreper som "vesentlig
lavere bemanning". Vi savner noen kriterier for hvordan skjønnet skal argumenteres ved bruk
av "vesentlig". "Vesentlig" lavere bemanning enn det kommunen har i sine barnehager kan
være relativt. Dette gjelder situasjoner hvor kommunens barnehager ikke har fylt opp med
barn tilsvarende godkjenning og av den grunn kan ha høy personaltetthet, mens ikke-
kommunale barnehager har antall barn som tilsvarer godkjenning, og derfor har lavere
personaltetthet. "Vesentlig" lavere bemanning må også sees i sammenheng med
barnehageloven § 18 barnehagens øvrige personale som sier at bemanningen må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Fylkesmannen ber departementet vurdere om det er mulig å begrense skjønnet i forhold til
hensiktsmessige tjenester.

Vi mener det foreslåtte regelverket kan virke preventivt, men samtidig et regelverk som kan
brukes når det er nødvendig. Det er bra at det foreslås krav om dokumentasjon, at det er tatt
hensyn til mindre barnehager og det er positivt at det skal komme barna til gode.

Vi ser også nødvendigheten av at kommunen får differensierte reaksjonsmidler ved brudd på
dette regelverket. Kommunen er i et krysspress når det gjelder vedtak om midlertidig eller
varig stenging av en virksomhet og plikt til å tilby plass i barnehage til barn under skolepliktig
alder.

Når det gjelder bruk av kommunale økonomiske og administrative ressurser til å håndheve
dette regelverket, tror vi at økt tilsynsvirksomhet, det å sette seg inn i regelverket
(kompetanseheving), prioritering til å håndheve regelverket og forankring av regelverket i
kommunens ledelse kan være utfordrende for noen kommuner. Dette med bakgrunn i
kommunenes håndtering av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren.

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ



På den andre siden mener vi at forslaget departementet presenterer totalt sett blir enklere å
håndheve jf. tidligere regelverk.

Med hilsen

Turid L. Karikoski Liv Hanne Huru
utdanningsdirektør rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.
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