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SVAR ANG. NY BARNEHAGELOV

Saksbehandler:

Kåre Ingvar Helland

- HØRINGSNOTAT

Eigersund kommune har følgende merknader til forslag til ny barnehagelov:

Rent prinsipielt stiller kommunen seg positiv til at det generelt gis økt frihet til organisering og et
utvidet handlingsrom for kommunen innen bamehagesektoren. På en del sentrale områder er det
imidlertid ønskelig med nasjonale normer og retningslinjer som sikrer en høy og likeverdig kvalitet
over hele landet og som omfatter både private og kommunale barnehager. Rammeplanens betydning
og forpliktende status må hjemles klarere i loven. Videre bør någjeldende, veiledende arealnormer
for inne- og uteareal videreføres.
Når det gjelder § 18 ledelse støttes alternativ B, der det understrekes at styrer skal ha pedagogisk
utdanning, enten som førskolelærer eller annen 3 årig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med
tillegg av ett års videreutdanning i barnehagepedagogikk. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet
og da er det viktig at styrer er i stand til å drive faglig/ pedagogisk ledelse i tillegg til den
økonomisk/administrative. Eigersund kommune mener at styrertittelen bør videreføres i og med at
den er innarbeidet, noe som vil være på linje med rektortittelen.
Det samme utdanningskrav må stilles til barnehagens øvrige personell i § 19, og en pedagogisk
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utdanning på høyskolenivå må være en forutsetning for ansettelse i denne type stillinger. Her støttes
med andre ord alternativ A.
Eigersund kommune er også av den oppfatning at dagens norm for pedagogtetthet bør videreføres
som et kvalitetssikringstiltak for å sikre en lik minimumsstandard ved alle landets barnehager. Dette
blant annet fordi barnehagen tar imot flere og flere barn som er ressurskrevende og må ha tett
voksenoppfølging.
Adgangen til å gi dispensasjon fra utdanningskravet bør være av midlertidig art, ikke som fast
ordning slik det er i forslaget til ny lov.
Eigersund kommune støtter forslaget om at barn som det er fattet vedtak for etter barnevernsloven
gis en lovefestet prioritet ved opptak.

Det er også en styrke at kommunens rolle som barnehagemyndighet er understreket, og at det statlige
tilsyn via fylkesmannen med denne myndighet blir fremhevet. Det er også hensiktsmessig at
fylkesmannens adgang til å drive tilsyn med den enkelte barnehage tas bort. Det statlige ansvar for
sektoren bør lovfestes på linje med for grunnskolens vedkommende.
Man går inn i en tid der full barnehagedekning er et faktum, og da mener Eigersund kommune at det
må gis muligheter til å avslå nyetablering dersom ikke behovet for nye barnehager er reelt. Her
kreves en lovendring da kommunen i dag er forpliktet til å gi godkjenning dersom barnehagen
tilfredsstiller alle krav til slik godkjenning.
Det er positivt at det nye lovforslaget innskjerper og begrenser hvilke ordninger som faller inn under
godkjenningsplikten slik at forskjellen mellom barnehager og barnepassordninger kommer klarere
fram.
Avslutingsvis anbefales det at loven har en bestemmelse om barnehagenes miljø på linje med
Opplæringslovens §9a. Her bør konkretiseringer av arealnormer bli vurdert tatt inn.
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