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Det kgl. barne- og familiedepartement

Sammendrag
Barne- og familiedepartementet (BFD) har sendt utkast til ny barnehagelov på høring. Torsken kommune slutter
seg i hovedsak til forslag til ny barnehagelov.

Bakgrunn

Høringsnotat om ny barnehagelov fra BFD, jfr. følgeskriv av 09.11.2004. I henhold til kommunens
delegasjonsreglement, avgir formannskapet uttalelse fra kommunen.

Saksopplysninger

BED mener at forslaget til ny barnehagelov imøtekommer behovet for en forenkling og modernisering av
dagens lov av 5. mai 1995 nr. 19. Bakgrunnen for endringsforslagene har sammenheng med følgende:
- det er behov for en helhetlig gjennomgang av barnehageloven
- i forhold til behovsdekningen går man over fra en utbyggingsfase til full behovsdekning
- man får en overgang til kommunalt ansvar for finansieringen av barnehagesektoren.

BED mener videre at den nye loven skal tydeliggjøre oppgavene til de ulike ansvarsnivåene  og legge  til  rette for
nye etableringer, økt lokal tilpasning og mangfold i barnehagetilbudet. Loven legger til rette for
brukermedvirkning med tanke på å sikre foreldrene medinnflytelse på barnas hverdag. Det foreslås i hovedsak
endringer på følgende områder:
- innholdsbestemmelsen utvides
- barns rett til medbestemmelse foreslås synliggjort i en egen bestemmelse
- plikten til å søke godkjenning foreslås skjerpet
- reglene om kommunal saksbehandling av godkjenningssøknader foreslås endret
- dagens bestemmelse om rett til prioritet ved opptak foreslås noe utvidet
- fylkesmannens tilsynskompetanse foreslås endret.

Saken er drøftet regionalt med tanke på omforenede synspunkter på lovforslaget.

Vurdering
Administrasjonen synes for så vidt at det er positivt med en helhetlig gjennomgang av loven,  tilpassa
utfordringene som sektoren står overfor når vi far full barnehagedekning og kommunene får helhetlig ansvar for
barnehagesektoren,  også  økonomisk.

Videre synes man det er greitt at den nye loven presiserer, utdyper og forsterker begrepet omsorg og livslang
læring. Vi konstaterer at kvalitetssatsingen fra departementet de 3 siste årene er tenkt videreført.
Tilsynsoppgaver og -roller er tydeligere beskrevet og bedre avklart.
Foreldremedvirkning er generelt av stor verdi og det forventes at brukermedvirkning blir vektlagt i den
kommunale forvaltningen. At kravene til godkjenning blir skjerpet sikrer kvaliteten i barnehagedriften. Det er
også greitt at barn med nedsatt funksjonsevne fortsatt skal ha prioritet ved opptak i barnehagen.

Ut fra  intensjonen om økt lokalt ansvar er vi også enig i at den detaljerte opplistingen av innholdet i vedtektene
som var med i gjeldende lov foreslås tatt bort,  og finner at dette ikke medfører noen kvalitetsforringelse.
Unntaket her er veiledende norm for leke- og oppholdsareal .  Alternativt til å ta denne bestemmelsen helt ut



kunne være å sikre dette innenfor lokal handlefrihet, f. eks. ved å gi en hjemmel for en kommunal forskrift om
leke- og oppholdsareal samt lokalisering og utforming av denne i § 8 (tilføyelse til 2. ledd eller som nytt 3.
ledd). En slik forskriftshjemmel vil sikre brukernes medinnflytelse ved utformingen og ellers gi nødvendig
spillerom for lokale tilpasninger.

Når det gjelder ledelse, går Torsken kommune for § 18 B. For bemanning for øvrig går vi for
§ 19 A.

Konklusjon:
I hovedsak går Torsken  kommune inn for  framlagt forslag til ny barnehagelov. Vi ser imidlertid at det gjeme
kan gis en  hjemmel for å  kunne gi kommunal  forskrift  om størrelse ,  lokalisering  og utforming  av leke- og
oppholdsareal,  ute som inne . Når det gjelder  ledelse og bemanning ellers går  vi for  alternative  § 18 Bog § 19 A.

Rådmannens forslag til  vedtak:

1. Torsken kommune støtter i hovedsak framlagt forslag til ny barnehagelov.

2. For å sikre kvaliteten tilpasset til lokale forhold, foreslås at det gis en hjemmel for å
kunne gi kommunal forskrift om størrelse, lokalisering og utforming av leke- og
oppholdsareal, ute som inne. Tilføyelse om dette foreslås i § 8, 2. ledd eller som nytt 3.
ledd.

3. Når det gjelder ledelse og bemanning ellers går vi for alternativene § 18 B og § 19 A.

Hans Fr. Høydah]
Rådmann


