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HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV
Utkast til ny barnehagelov ble behandlet i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 05.01.2005.
Følgende vedtak ble fattet:
1.

Ringerike kommune slutter seg til prinsippene i "Høringsnotat om ny barnehagelov av
09.11.2004" medfølgende presiseringer:
Kapittel L Barnehagens formål og innhold
§ 2.

Barnehagens innhold

Ringerike kommune oppfatter det som positivt at denne paragrafen utdypes og er mer
konkret enn tidligere . Når flertallet av barna har barnehageerfaring før de begynner
på skolen, bør Stortinget fastsette de overordnede bestemmelser om innholdet slik at en
sikrer sammenheng i barnehagens og skolens innhold. Dette innebærer at samfunnet
tar et overordnet ansvar for barnehagens innhold, samtidig som det lokalt gis
muligheter til tilpasning og variasjon.

Kapittel IL Barns og foreldres medvirkning
§ 3.

Barna rett til medvirkning.

Ringerike kommune mener at det er både riktig og positivt at barns rett til medvirkning
har kommet inn i loven.
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Kapittel III. Ansvar og myndighet
§6

Godkjenningsplikt
Ringerike kommune oppfatter det som positivt at godkjenningsplikten er skjerpet ved at
det må søkes godkjenning når ett eller flere barn har en ukentlig oppholdstid på mer
enn 20 timer.

Ringerike kommune er også av den oppfatning at punkt b bør skjerpes slik at det må
søkes om godkjenning når antall barn som er tilstede samtidig er fem eller flere. Dette
for å unngå "dagmammavirksomhet " med opptil 9 barn samtidig uten at virksomheten
må godkjennes av barnehagemyndigheten.

§ 7.

Barnehageeiers ansvar

l forhold til vedtektene ser Ringerike kommune det som positivt at denne paragrafen
blir forenklet i loven, men mener at det vil være behov for et veiledningsmateriale for å
utdype hva vedtektene skal innholde.

Kapittel IV. Barnehagemyndighetens

§ 10.

generelle oppgaver mv.

Godkjenning

I forskrift til loven må det gis veiledende normerfor lekeareal ute og inne i
barnehager. Dette er viktig også for senere tilsynsarbeid når kommunen har
tilsynsansvaret for den enkelte barnehage. Det i forskriftene gis mulighet for
dispensasjoner i tilfeller av barnehagedrift av mer spesiell karakter

§ 11.

Familiebarnehager
Ringerike kommune er av den oppfatning at departementet bør gi forskrifter om
godkjenning og drift av familiebarnehager for å konkretisere hva en familiebarnehage
skal være.

,¢13. Prioritetvedopptak
Ringerike kommune oppfatter det som positivt at barn som det er fattet vedtak om etter
lov om barnevern yenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, også har rett til
prioritet ved opptak i barnehage.

§ 16. Tilsyn og veiledning

Departementet foreslår å
.

Videreføre kommunens ansvar for det lokale tilsynet med barnehager
Innføre bestemmelse om statlig tilsyn, vedfylkesmannen,
som barnehagemyndighet

e

med kommunens rolle

Oppheve hjemmelen for fylkesmannens tilsyn med den enkelte barnehage

Ringerike kommune er av den oppfatning at endringene i regelverket vil klargjøre hva
som er kommunens tilsynsoppgaver kontrafylkesmannens.
Departementet utarbeider et veiledningshefte for godkjenning av tilsyn med
barnehager til bruk for kommunene. Ordet veiledning understrekes, og det bør gis rom
før lokale tilpasninger.

Kapittel V. Personalet
§ 18.

Ledelse
Ringerike kommune går inn for alternativ B, en videreføring av utdanningskravet. En
ser her behovet for dispensasjoner, jfr. rådmannens kommentar til § 6,2, 2. ledd.

§19.

Barnehagens øvrige personale

Alternativ A.
o

Bemanningen skal bestå av førskolelærere og annet egnet personale.

o

Det settes et konkret tall for antall barn pr. voksen og for fagarbeidene og
assistenter.

o

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

Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning
på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i
barnehagepedagogikk.

o

Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd. Kommunens
vedtak kan påklages til fylkesmannen.

o

Departementet gir forskrifter om dispensasjon og om unntak fra
utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.

o

Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.

Dagens norm om pedagogtetthet videreføres i forskrift.

2.

Ringerike kommune ønsker å bemerke at høringsfristen har vært noe kort i forhold til
alle endringene som må vurderes.

3.

Protokolltilførsel som følger saken:

Hovedutvalget er skeptisk til at finansieringen av barnehagene skal overføres til
kommunene. Vi ber om at kommunens økonomi ikke ytterligere blir svekket.
Rammetilskudd må økes i tilstrekkelig grad.

Dette til orientering.
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