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Høringsnotat om endringer i barnehageloven -politiattest og tjenestedata 
 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet av 1.februar 2013, en endring i lov av 
17.juli 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven).  Forslaget går ut på å endre 
bestemmelsen om politiattester og å lovfeste gjeldende rapportering av tjenestedata fra 
kommunale barnehager. 
 
Høringsnotatet slår fast at begrunnelsen for endringen i barnehagelovens § 19, er at den nye 
politiregisterloven gir en videre adgang til vandelskontroll enn det som i dag følger av 
barnehageloven, noe som vil medføre et større antall straffebud på barneomsorgsattester på 
barnehageområdet. Forslaget til ny bestemmelse i barnehageloven krever at barnehageeier 
gjør noen flere vurderinger enn det gjeldende regelverk legger opp til, men det vil ikke innebære 
vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.   
 
Utvidelse av ordlyden i barnehageloven § 7 innebærer en harmonisering av kommuneloven § 
49 og barnehageloven. Rapporteringsordningen som i dag praktiseres når det gjelder 
tjenestedata vil dermed bli nedfelt i forskrift. 
Dette innebærer ikke nye plikter for kommunale barnehageeiere, og vil følgelig ikke ha noen 
økonomiske og administrative konsekvenser.  
 
Horten kommune støtter forslaget til endringer i lov av 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager 
(barnehageloven) §§ 19 og 7.   

 
Horten kommune gjør imidlertid Kunnskapsdepartementet oppmerksom på at høringsnotatet er 
journalført i kommunen 11.februar 2013 og skal være departementet i hende innen torsdag 
28.februar 2013. Det opplyses at det ikke kan påregnes utsatt høringsfrist. 
 
Horten kommune beklager den svært korte fristen da dette bryter med kommunens prinsipp om 
at høringsuttalelser skal behandles politisk. Det er denne gangen ikke mulig på grunn av frist for 
saksbehandling og politiske møtetidspunkt.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Leonora Jensen 
Barnehagesjef 
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