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Høringsnotat

til ny barnehagelov

Det vises til departementets brev av 09.11.04
Saken ble behandlet i kommunestyrets møte 20.12.04 hvor det ble vedtatt følgende
merknader:
Meråker kommune slutter seg til de foreslåtte endringene som gjelder overføring av
ansvar, tilsyn, godkjenning og krav til sikring av kvalitet ved at oppgavene overføres fra
Fylkesmannen til kommunene. Dagene ordning er ofte tungvint og byråkratisk, og det
fører ofte til at man overser bestemmelsene. Man er også enig i at brukernes (barn og
foreldre) medvirkning sikres gjennom egne lovbestemmelser.
2. Meråker kommune ønsker mindre detaljstyring av barnehagedrifta fra Storting og
Regjering i framtida. Tilbudene må utformes lokalt med bakgrunn i lokale behov og
lokale forhold.
Man er imidlertid enig i bestemmelsen om at kommunene plikter å fremskaffe det
nødvendige antall barnehageplasser slik at alle som søker kan få et adekvat tilbud.
3. Meråker kommune mener at lederne(styrerne) i barnehagene også i framtida skal ha
pedagogisk
utdannelse
- primærtgjennomførskolelærerutdanning.
4. Meråker kommune mener det er nødvendig å sikre kvaliteten gjennom minstekrav for
oppholdsarealer, krav om førskolelærerdekning slik man har i gjeldende barnehagelov.
Dispensasjonsmyndigheten bør imidlertid ligge hos kommunene.
5.

Meråker kommune

mener det er nødvendig

av hensyn til kvaliteten

å pålegge

barnehageeierne ansvaret for å utarbeide en egen kompetanseutviklingsplan og en egen
kvalitetssikringsplan for virksomheten. Disse skal oversendes kommunen for
godkjenning og tas med i vurderinga når offentlig tilskudd skal fordeles. Dette er samme
ordning som nå foreslås innført for skoleverket etter endringer av Opplæringsloven.
Dette til underretning.
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