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MELDING OM VEDTAK
HØRING OM NY BARNEHAGELOV
Utvalg for velferd og opplæring behandlet i møte 07.01.2005 sak 0005/05.
Fra behandlingen:
Barnehagesjef Gunn Roterud orienterte innledningsvis og besvarte spørsmål.
Repr. M. Hagen (Ap) fremmet forslagom å støtte alt. A i pkt. 1,. Alt. B i pkt. 3
og alt. A i pkt. 4.
Følgende ble enstemmigvedtatt.:
Pkt. 1, alt. A.
Pkt. 2 som det står.
Pkt. 3, alt. B.
Pkt. 4, alt. A.
Utvalgets droftinger ga signaler til administrasjonen om å sende med alle
vurderingene som er gjort i saksutredning.

Følgende vedtak ble fattet:
Vestre Toten kommune ønsker å støtte følgende alternativer i forslaget til ny
barnehagelov:
1. § 10 Godkjenning
Alternativ A. Veiledende norm for barns lekeareal inne er 4 kvadratmeter
per barn over 3 år, og om lag 1/3 mer per barn under 3 år.
2. § 16 Tilsyn og veiledning, Tillegg;
Kommunen skal ha barnehagefaglig kompetanse i
kommuneadministrasjonen over barnehagenivået.
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3. § 18 Styreren
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 dagligleder for barnehagen.
Kommunen kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet etter andre
ledd.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Departementet gir nærmere forskrifter.
4. § 19 Barnehagens øvrige personale
Alternativ A
Bemanningen skal bestå av førskolelærere og annet egnet personale.
Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk
utdanning på høgskolenivå med tillegg av ett års (60 studiepoeng)
videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet i første ledd.
Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.
Departementet gir forskrifter om dispensasjon og om unntak fra
utdanningskravet for personale som arbeider i barnehagen på nattid.
Departementet gir utfyllende forskrifter om pedagogisk bemanning.
Dagens norm om pedagogtetthet videreføres i forskrift.
(§1. Forskrift om pedagogisk bemanning.
Det skal være en pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over 3
år og en pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år og
barnas daglige oppholdstid er over seks timer. I barnehager der barna
har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per
pedagogisk
leder)

Med hilsen

Mette G Solvin Larsen
møtesekretær

Vedlegg

Vedtatte overordnedemål for barnehagepolitikken
har gjortat dagens barnehagelov
trenger en oppdateringog forbedring.Nye vedtak som barnehageplasstil alle som
ønskerdet, økonomisklikebehandlingav offentligeog privatebarnehager, lavere
foreldrebetalingog mangfoldog kvaliteti tilbudet. Kommunensrolle som
barnehagemyndighetskal styrkes,og ansvaretfor styringog finansieringav sektoren
skal etter planenoverførestil kommunenefra 01.01.2006. Videre er det et mål at
loven skal bidratil å oppfylleFN's barnekonvensjon
. Barnehagesektorener
kompleks, med ulikeforvaltningsnivåer
og eierskapsforhold
, og har gjennomgåtten
rask utviklingi de siste årene.
Høringsutkasteter et spennendedokumentsom leggerføringerfor kommunenesom
er fremtidsrettetog utfordrendeog gir tydeligretningpå barnehagensutviklingi
fremtiden.
Når det gjelderselve lovutkastet, har det vært litt diskusjoneromkring§1 Formål,om
at barnehagenskal hjelpetil med å gi barna en oppdragelsei samsvarmed kristne
grunnverdier. Denne ordlydenkan være problematiski et flerkulturensamfunnder
flere religionerog livssynfinnes side om side.
§ 2 om barnehagensinnholdgir barnehageneet godt samfunnsmandat,foreldreen
garantifor samarbeidog respekt, og barna et miljø som sikrerdem opplevelseav
egenverdiog mestringut fra egne forutsetninger.
FN's konvensjonom barnetsrettigheterkommertydeligfrem i den nye §3. Barn
betraktesher som aktive subjekter og unike individermed egne rettigheter.
I høringsnotatetunderstrekesdet at barnehagelovenshensiktbl.a er å sikre
kvalitetenpå bamehagenesinnholdog arbeidsform. At den nye lovenskal styrke
forutsetningenefor at barnehagenkan gi barna omsorgog et godt pedagogisktilbud.
Departementetsgjennomgåendesyn om at et statligregelverki minst muliggrad skal
legge bindingerpå kommunensoppgaveløsninganser vi ikke som et hinderfor at
lovverketbør være tydeligpå viktigeområdersom nettoppskal garanterebarn og
foreldreat tilbudetbliret kvalitativtgodttilbud,et tilbudde med loveni hånd skal
kunnestille krav til.
Høringsnotatetsbeskrivelseav betydningenav pedagogiskledelseog bemanningfor
å kunne oppfyllemål og innholdfor virksomhetenhenger ikke helt sammen med de
mest ytterliggåendeendringsforslagene.
For kommunensom tilsynsmyndighet
er det ofte nødvendigå bruke skjønn,også
etter dagens lov. Men fjernes rammekravenetil styrer,pedagogiskbemanning,
utdannedeførskolelærere, arealnormerog anbefaltenormerom antall barn per
pedagog, vil dette arbeidetvanskeliggjøres
. Dersomdet ikke finnesansatte med
barnehagefagligkompetansei administrasjonen
, vil oppgavensom tilsynsmyndighet
bli enda vanskeligere.
I § 10 om godkjenning
, er det kommunensom avgjør barnehagenesegnetheti
forholdtil formål og innholdog at kommunenkan sette vilkårfor godkjenningenmed
hensyntil antall barn, barnasalder og oppholdstid
. Dette er det problematiskå
håndhevehvis lovverketikke setter klare rammer. Og når kommunensittersom både
godkjenner, tilsynsmyndighet
og eier kan det fort bli spørsmålom hvorobjektivevi
blir i utøvelsenav skjønnsett i sammenhengmed konkurranseaspektet
. Når alle
barnehagerhar rett til godkjennelseuavhengigav behov, kan det fort bli
overkapasitet.

Departementetber spesieltom vurderingav alternativerpå utvalgteområder.
Genereltser det ut til at departementetsgjennomgåendemålsettingom kvalitet,
barns medvirkningog ivaretakelseav barn som sårbar gruppeuten brukerrettigheter
ikke hengersammen i de forslagenesom inneholderfå eller ingen sentrale
bestemmelser. At lokaleforholdog behovskal være utslagsgivendefor ikke å
videreføreveiledendenormerom areal, pedagogiskbemanningog antall barn er ikke
med på å sikrealle barn et kvalitativtgodt barnehagetilbud
. Det er ikke lokale behov,
men barnas behovsom bør være utslagsgivende.
Skal man ta på alvorde krav man ønskerå stilletil barnehagevirksomhet
i Norge, må
klare føringerfor kommunerog eiere av barnehageropprettholdes.

Jan Olav Grønland
rådmann

Gunn K. Roterud
barnehagesjef

