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HØRINGSUTTALELSE OM FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV

Vi viser til høringsnotat om ny barnehagelov, datert 09.11.04, og oversender med dette skole-
og oppvekstsjefens uttalelese i sakens anledning.

I høringsbrevet kommenteres følgende utvalgte forslag til nye paragrafer:

• § 6 Godkjenningsplikt
Undertegnede stiller seg bak departementets forslag til ny § 6, og vil særlig understreke sin
støtte departements vurderinger og forslag til å innføre plikt til å søke godkjenning som
barnehage når virksomheten er regelmessig og ett eller flere barn har en oppholdstid på mer
enn 20 timer.

Gjennom dette vil til dels omfattende tilsynsordninger som under gjeldende bestemmelser
ikke har falt inn under barnehageloven også måtte tilfredsstille lovens krav som barnehager.
Dette er positivt og vil kunne bidra til økt sikkerhet og kvalitet i tilbudet til barna.

• § 7 Barnehageeiers ansvar
Gjeldende barnehagelov gir i § 15 detaljerte føringer til innholdet i barnehagens vedtekter. I
forslaget til ny lov stilles det kun krav om at vedtektene skal gi opplysninger som er av
betydning for foreldrenes/de foresattes forhold til barnehagen. Som tilsynsmyndighet har
kommunen hatt god hjelp i detaljerte krav til barnehageeier. Dersom loven nå i mindre grad
skal stille detaljerte krav, er det undertegnedes oppfatning at departementet bør utarbeide

veiledere som kan gi barnehageeiere og tilsynsmyndigheter retningslinjer for deres arbeid.

• § 8 Kommunens ansvar
Av forslaget til ny barnehagelov fremgår det at kommunen skal ha ansvar for at
barnehagetilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur. Etter undertegnedes
oppfatning framstår det som uklart hva departementet legger i dette. Av departementets
vurderinger kan en lese at "...Barn og foreldre har rett til å forvente at barnehagens ansatte
har kjennskap til og legger vekt på at også den samiske kulturen skal være en del av
barnehagens innhold." Dersom det er dette som definerer hva det vil si å bygge på samisk
språk og kultur, er den foreslåtte lovteksten uproblematisk, og burde for så vidt gjelde alle
barnehager - uavhengig av om det går samiske barn der eller ei. Dersom det imidlertid er slik
at samiske barn skal møte personale som også snakker samisk, er det grunn til å forvente økte
kostnader som vil overgå de ressurser Sametinget er satt til å forvalte i denne sammenheng. I
så fall er dette et krav som undertegnede ikke vil stille seg bak.
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• § 13 Prioritet ved opptak
Undertegnede ønsker å understreke sin støtte til at barn som det er fattet vedtak om etter lov
om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i
barnehage. Dette er et viktig tiltak som allerede er innarbeidet praksis i Lørenskog kommune.

• § 18 Ledelse
Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på spørsmålet om det fortsatt bør
være krav om førskolelærerutdanning for leder. I lovforslaget skisseres to alternativer:

I alternativ A) stilles det ingen utdanningskrav til styrer, men kun krav om en forsvarlig
pedagogisk og administrativ ledelse. I alternativ B) stilles det et utdanningskrav om enten
førskolelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med tillegg
av ett års (60 studiepoeng) videreutdanning i barnehagepedagogikk. Dette er en utvidelse av
dagens ordning hvor kun utdannelse som førskolelærer tilfredsstiller lovens krav.

Skole- og oppvekstsjefen er av den oppfatning at styreroppgaven godt kan håndteres av
personer med annen relevant utdanning, men vil imidlertid fortsatt opprettholde et
utdanningskrav, og stiller seg dermed bak alternativ B).

• § 19 Barnehagens øvrige personale
Departementet har sendt ut to hovedalternativer, med to tilhørende underalternativer, til
hvordan bestemmelsen om pedagogisk bemanning kan behandles.

Undertegnede ønsker å opprettholde en bemanningsnorm i barnehagen, og ser det som
hensiktsmessig å videreføre dagens bemanningsnorm. Den skisserte alternative
bemanningsnormen på en førskolelærer per 10-14 barn som er til stede samtidig, vil skape økt
bemanningsbehov i en-avdelings barnehager med 18 barn over 3 år.

• § 20 Politiattest
Undertegnede er av den oppfatning at personer som er dømt for alle typer overgrep mot barn
bør utelukkes fra arbeid i barnehagen (ikke bare seksuelle overgrep).

• Kompensasjon til kommunene for meroppgaver
Allerede gjennomførte stortingsvedtak i forbindelse med finansieringsordning og
likebehandling, samt styrking av kommunens myndighetsrolle i foreliggende forslag til ny
barnehagelov, innebærer at kommunesektoren påføres nye ressurskrevende oppgaver.
Undertegnede er av den oppfatning at staten må kompensere for de meroppgaver som
pålegges kommunene.
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