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Byrådet i Oslo vedtok i møte 06.01.2005 Oslo kommunes uttalelse til utkast til ny
barnehagelov.

Byrådet fattet slikt vedtak:

Oslo kommune gir følgende høringsuttalelse til utkast til ny lov om barnehager:

Oslo kommune er enig i at det er behov for å modemisere gjeldende barnehagelov. Det er også
et ønske fra kommunens side å få større frihet i å velge organisering og løsning av de oppgaver
kommunen er pålagt som bamehagemyndighet.

§ 2 Barnehagens innhold
Teksten under § 2 er svært omfattende og blir dermed utydelig.

§7
Oslo kommune er enig i at det ikke er nødvendig å liste opp vedtektens innhold i lovteksten,
men er uenig i forslaget om at den ikke skal oversendes godkjenningsmyndigheten til
orientering sammen med søknad om godkjenning ,  som i gjeldende lov.
Godkjenningsmyndigheten bør få anledning til å se om bamehagens vedtekt inneholder de
opplysninger som er av betydning for foresatte, for å få mulighet til å foreslå endringer før
barnehagen åpner.

§ 8 Kommunens ansvar
I henhold til tredje ledd har kommunen ansvaret for at tilbudet til samiske barn bygger på
samisk språk og kultur. Dette sies også i § 2. Dersom en leser lovteksten bokstavlig, vil dette
kunne oppfylles i en barnehage spesielt tilrettelagt for samiske barn i Oslo, men å bygge på
samisk språk der hvor det er enkeltbarn i ordinære barnehager vil være vanskelig. Det er uklart
hvilke forpliktelser dette medfører for kommunen.
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§ 10 Godkjenning
Oslo kommune mener at kommunen som barnehagemyndighet bør ha mulighet til å vurdere om
det er hensiktsmessig at en privat barnehage etableres. Kommunen er pålagt ansvaret for å
sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall barnehageplasser og er også pålagt et
finansieringsansvar for private barnehager. Det virker da urimelig at kommunen ikke far
mulighet til å vurdere behovet for nyetablering.

Forslaget om ikke å videreføre en veiledende arealnorm stiller store krav til kommunens
saksbehandling i godkjenningsprosessen, men er en ønsket endring fra kommunens side. Dette
gir større mulighet til å tenke nytt og fleksibelt i utformingen av barnehagetilbudet. For å kunne
tilby alle som ønsker det en barnehageplass må gruppesammensetning og oppholdstid i større
grad kunne tilpasses lokale behov. Kvaliteten er sikret ved at denne paragrafen skal sees i
sammenheng med §§ log 2, men den bør også knyttes opp til § 8.

§ 18 Ledelse
Oslo kommune støtter her forslag A, det kan eventuelt legges større vekt på lederutdannelse.

Kommunen bør selv få vurdere om leder skal ha førskolelærerutdanning ut fra fagkompetansen
til de øvrige ansatte og barnehagens størrelse. Førskolelærerkompetansen i ledelsen kan sikres
ved å utvide det pedagogiske ansvaret i en annen stilling, det kan da bli en alternativ karrierevei
for gode pedagoger.

Dette fordi det er viktig at de pedagogene som jobber i barnehagen arbeider med barna og
veileder de ansatte som ikke har pedagogisk utdanning. En stor del av barnehageleders
arbeidstid bindes opp av administrativt arbeid, og jeg mener det er dårlig utnyttelse av
pedagogressursen. Dette er spesielt viktig når det er mangel på førskolelærere.

§ 19 Barnehagens øvrige personale
Oslo kommune mener alternativ C er det beste alternativet da det sikrer en god pedagogisk
bemanning. Eier får gjennom dette alternativet mulighet til å vurdere hvordan barnehagens
førskolelærere kan benyttes til beste for barna, uten at det er knyttet opp mot et gitt antall barn.

Med vennlig hilsen

Kristin Berg  Vikøren

kommunaldirektør
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