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FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV - HØRINGSUTTALELSE

Meløy kommune har behandlet ovennevnte forslag, og ønsker å komme med følgende merknader
/ innspill:

Lovens kapittel I: Barnehagens formål og innhold
Vi gir vår tilslutning til forslaget om at dagens § 1 ("Formål') videreføres. Når det gjelder § 2
("Barnehagens innhold") hilser vi velkommen den spesifiseringen som ligger i hva som skal være
barnehagens innhold, samt at departementet (fortsatt) skal fastsette en rammeplan for barnehagen.

§ 3 i dagens lov - som sier noe om barnehagens utforming - er tatt ut i det nye forslaget, V i
mener det er viktig at denne paragrafen fortsatt er med i kapitlet om formål og innhold. Dette for
å tydeliggjøre at barnehager skal drives i lokaler og med uteområder som er egnet for formålet.

Lovens kapittel II: Barns og foreldres medvirkning_
Det som uttrykkes i § 3 ("Barns rett til medvirkning") er en fin måte å ivareta barns rettigheter ut
fra FN's barnekonvensjon. Den sikrer at loven blir ivaretatt på dette punktet. Samtidig er det
viktig at de som skal ivareta de innspillene som barna kommer med, har den nødvendige
kompetansen til å håndtere disse gjennom planlegging og i den daglige drift.

Lovens kapittel III: Ansvar og myndighet
§ 6 ("Godkjenningsplikt") er noe utvidet sett i forhold til dagens lov. Dette gir vi vår tilslutning
til, siden det sikrer at en del tilsynsordninger ikke vil falle utenfor godkjenningsplikten. Vi mener
dette vil være med på å ivareta barnas sikkerhet og velferd, og gi en kvalitetssikring i forhold til
det pedagogiske innholdet.

§ 7 ("Barnehageeiers ansvar") er noe endret i det nye forslaget. Den detaljerte opplistingen i
punktene a - i er fjernet. Det er viktig at vedtektene dekker opp de punktene som er skissert i
dagens ordning, spesielt det som angår leke- og oppholdsareal per barn.

Forslaget i § 7 viser ikke konkret til kommunens ansvar for kvalitets- og kompetanseutvikling. Vi
forutsetter at dette vil bli ivaretatt i det som står om at virksomheten skal drives i tråd med
gjeldende lover og regelverk. I tillegg er det  -  som nevnt i forhold til § 2 - spesifisert at det
fortsatt skal være en rammeplan for barnehagen.
Når det gjelder § 9 ("Fylkesmannens ansvar") støtter vi forslaget om at fylkesmannen fører tilsyn
med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyndighet er pålagt.



Lovens kapittel IV: Barnehagemyndighetens generelle oppgaver
§ 10 ("Godkjenning") har i forhold til dagens § 12 fjernet formuleringene om at
godkjenningsmyndigheten skal fastsette barnas leke- og oppholdsareal, og at det kan settes
begrensninger i forhold til barnas alder og deres oppholdstid.
Som nevnt i kommentarene til § 7 er det viktig at vedtektene fanger opp det som angår
arealbestemmelser. Selv om det ikke er formulert noe arealkrav per barn i dagens barnehagelov,
er det knyttet en veiledende norm i forhold til dette i "Departementets merknader til lov om
barnehager". Denne normen bør videreføres.

Lovens kapittel V: Personalet
I § 18 ("Ledelse") er det skissert fire ulike alternativer. Har gir vi vår tilslutning til alternativ B.
Dette er en tilpasning / harmonisering i forhold til Opplæringslovens § 9.1 ("Leiing"). I
sistnevnte paragrafer følgende formulert: "Den som skal tilsetjast som rektor, må ha pedagogisk
kompetanse og nødvendige leiareigenskapar."

Når det gjelder § 19 ("Personalet") gir vi vår tilslutning til alternativ A i høringsnotatet. Også
dette alternativet blir en tilpasning / harmonisering i forhold til § 14 i forskriften til
Opplæringsloven. (Jfr. det som er nevnt i § 14.2 om krav for tilsetting i grunnskolen.)

I tillegg gir vi vår tilslutning til formuleringen om at dagens norm om pedagogtetthet videreføres
i forskrift.

Andre forhold
I høringsnotatet står det at driftstilskuddet til barnehagene skal innlemmes i kommunenes
inntektssystem fra 1. januar 2006. Dette innebærer ei endring i forhold dagens ordning; fra
øremerket tilskudd til rammefinansiering. Vi er usikker på om dette vil sikre samme driftsnivå
ved barnehagene som med dagens ordning.
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