
U

VEFSN KOMMUNE
Bygg  og eiendom
Saksbehandler: Aud Juliussen, Tlf: 7
Epost :: vkop@vefsn.kommune.no

NY ADR 1.1.05 for Vefs
Postboks 560, 8651 MoDet kongelige barne- og familiede

Boks 8036 Dep

0030 OSLO

5101822

n kommune:
sjøen

partement

Vår dato :  Vår referanse :  Arkivkode:
20.12.2004 04/02386-005 A10 &00

Deres dato :  Deres referanse:
20.12.2004

Vår referanse bes oppgitt ved henvendelser

. I l.- LEilEP._._..._..
33G,m

ANG HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV -1'S°L

Formannskapet behandlet i møte  14.12.2004 sak 0237/04

Følgende vedtak ble fattet:

Vefsn kommune har følgende kommentarer til de foreslåtte lovendringene, side 104 og utover
i høringsnotatet:

§2 Barnehagens innhold:
Den foreslåtte endringen fører ikke til grunnleggende endringer i barnehagens innhold i forhold
til dagens praksis.

Barnehagen vil fortsatt være et sted for livsutfoldelse, med vekt på lek og andre meningsfylte
opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.
Det er positivt at elementer fra rammeplanens føringer om innhold og kvalitet flyttes fra
forskriften til å bli en del av loven.

Barnehagens forpliktelser og barns rettigheter kommer tydeligere frem, ikke minst er det viktig
av hensyn til brukerne.

Vi ser det også som positivt at barnehagens og foreldrenes felles ansvar for oppdragelse
kommer tydeligere frem i den foreslåtte lovendringen.

Kapittel  2'Foreldremedvirkning'  foreslås endret til  'Barns og foreldres medvirkning.'
§3 Barns rett til medvirkning.
Dette er en ny paragraf, og begrunnelsen for dette forslaget henviser til at et av
hovedprinsippene i barnekonvensjonen er barns rett til deltakelse og innflytelse. Å ta barns rett
til medvirkning på alvor er krevende, og barnehagene trenger fortsatt tid til å arbeide med å
finne frem til hensiktsmessige og gode måter å involvere barna mer aktivt på i arbeidet med
planlegging og vurdering.

Det er positivt at lov om barnehager presiserer at barna skal ha rett til å bli hørt, men at det er
de voksne som har ansvaret. Den nye loven vil presisere at barna aktivt skal involveres i
barnehagedagens aktiviteter.
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Kapittel 4  ̀Barnehagemyndighetens generelle oppgaver.'
Forslaget inneholder ingen store endringer som får konsekvenser for kommunene. Kommunen
avgjør fortsatt søknad om godkjenning av barnehager, og har veiledningsansvar overfor eiere
av barnehager. Fylkesmannen skal nå kun føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver
den som myndighet er pålagt etter barnehageloven. Selv om fylkesmannen ikke skal føre tilsyn
med hver enkelt barnehage lenger, slik som gjeldende lov sier, vil forslaget ikke endre mye på
dagens praksis. Fylkesmannen vil fortsatt være klageinstans i forhold til vedtak fattet av
kommunen.

§ 14 Offentlige tilskudd tit private barnehager og § 15 Foreldrebetaling.
Lovforslaget innebærer økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune. Godkjente
barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Tidligere kunne
kommunene selv fastsette retningslinjer og tilskuddssatser mens det med ny lov blir styrt av
nærmere bestemmelser fastsatt av kongen.

Det samme gjelder foreldrebetalingen,  herunder også søskenmoderasjon og inntektsgradering.
Tidligere kunne kommunestyret fastsette foreldrebetalingen i hver enkelt kommune, dette vil
også bli  styrt av  bestemmelser fastsatt av kongen.

Når det økonomiske ansvaret for barnehagene overføres fra øremerking til rammetilskudd, får
kommunen det hele og fulle ansvaret. Det er da rimelig at kommunene har frihet og ansvar til
å finne fram til de beste måtene å drive og organisere barnehagene på sett ut fra de lokale
behov.

Likeverdig økonomisk behandling av private - og kommunale barnehager forutsetter at
rammetilskuddet fra staten tar høyde for dette og er tilstrekkelig. I tillegg burde det være slik
at kommunen som forutsetning for kommunale tilskudd kunne sette noen krav til
barnehageeier utover det loven fastsetter, for eksempel i forhold til å ivareta de ansattes
pensjonsordninger.

Kapittel 5. Personalet
§18  Ledelse.
Vefsn kommune vil peke på viktigheten av at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og
administrativ ledelse.
Imf alternativ B i høringsnotatet.
- Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.
- Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærere eller annen treårig
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års ( 60 studiepoeng )
videreutdanning i barnehagepedagogikk.
- Når barnehage og grunnskole er organisert som en mindre virksomhet, kan skolens rektor
være daglig leder for barnehagen.
- Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskrave6t etter andre ledd. Kommunens
vedtak kan påklages til fylkesmannen.
- Departementet gir nærmere forskrifter.

• § 19 Barnehagens øvrige ledelse
Vefsn kommune ønsker at dagens bemanningsnorm videreføres. Dvs en førskolelærer pr. 7-9
barn under 3 år, samt en førskolelærer pr. 14 - 18 barn over 3 år.
Dette må sees på som et minstekrav. Dersom barnegruppenes forutsetninger tilsier det må
bemanningen økes.



2. Arealnorm.

Vefsn kommune vil også bemerke at kommunen ønsker dagens arealnorm for barnehager
viderefort.
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