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Rammefinansiering av barnehagesektoren har vært et mål for staten i flere år. Det vil innebære at
kommunene får ansvaret for finansieringen av barnehagetilbudet, mens staten tilfører kommunene
midler gjennom inntektssystemet. Dette høringsnotatet har derfor som utgangspunkt at ansvaret for
finansieringen skal overføres til kommunene i nær framtid.

Når kommunesektoren far ansvaret for å løse en oppgave, er vi enig i at kommunene må fa ansvaret
for å finne måter å organisere oppgaven på. En noe forenkling og modernisering av barnehageloven
er derfor nødvendig.

Høringsnotatet er drøftet med Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur som har gitt sin tilslutning
til følgende merknader:

i l LOVENS KAPITTEL V: PERSONALET

11.2 STYRER/DAGLIG LEDELSE

11.2.6 Forslag til lovtekst

Skaun kommune foreslår alternativ B:

Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer 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 lederfor barnehagen.

Kommunen kan innvilge  dispensasjon for utdanningskravet etter andre ledd.

Kommunenes vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Førskolelærer bør ha førsteprioritet på lederjobben i barnehagene. De har utdanning som er direkte
rettet mot barnehagene.
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11.5 NORM FOR PEDAGOGISK BEMANNING

11.7 ALTERNATIV  2) OPPHEVE NORMEN FOR PEDAGOGISK BEMANNING

11.7.2 Forslag til lovtekst

Her forslår Skaun kommune alternativ C.

Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk
virksomhet.

Likeverdig med førskolelærerutdanning er en annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå

med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Barnegruppen skal ha en størrelse som er hensiktsmessig utfra barnas alder og forutsetninger.

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Skaun kommune er opptatt av at bemanningen i barnehagene skal bestå av førskolelærer og annet
egnet personalet. Gjerne øke førskoleandelen og tilsette flere barne- og ungdomsarbeidere, men
kommunen ønsker å ha muligheten til større fleksibilitet i forhold til antall barn per førskolelærer.
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