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Husbanken viser til brev fra Barne- og familiedepartementet av 16.11.2004 der Husbanken blir bedt
om å avgi høringsuttalelse i forbindelse med forslag til ny barnehagelov.
Vedlagt følger Husbankens høringsuttalelse.
Høringsuttalelsen er også sendt pr. e-post
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Høringsuttalelse ; Ny Barnehagelov
Husbanken har mottatt utkastet til ny barnehagelov og har følgende bemerkninger:

1. Universell utforming
Det går frem av høringens side 68 at Barne- og familiedepartementet først på et senere
tidspunkt vil vurdere om universell utforming bør tas inn som kvalitetskrav i den nye
barnehageloven . Departementet ønsker å avvente arbeidet Handlingsplanen for universell
utforming, med bakgrunn i St.meld . nr. 40 (2002-2003).
I Boligmeldingen (St.m. 23 2003-2004) er et av hovedmålene å øke antallet miljøvennlige og
universelt utformede boliger . I meldingen legger regjeringen til grunn universell utforming
som bærende kvalitetsprinsipp ved utforming av bygninger , boliger og ute-områder. Dette er
kanskje enda viktigere for barn enn for voksne.
Husbanken mener det er uheldig
tatt med, herunder også hensynet
dens ikrafttredelse. Prinsippet er
kommunale praksis å ivareta det

at prinsippet om universell utforming av barnehager ikke er
til allergikere. Vi mener derfor at dette bør tas inn i loven fra
så viktig for barna det gjelder at det ikke kan overlates til den
- det må lovfestes.

Universell utforming i barnehager har også betydning i forhold til de ansatte. Det vises også
til Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven).
Dersom universell utforming tas med i planleggingsfasen, vil byggekostnadene bare bli
marginalt høyere enn ellers. Å utbedre i etterkant, fordi barnehagen må ta i mot et barn med
for eksempel funksjonshemming, vil derimot innebære betydelig økning i byggekostnadene.
2. Fjerning av arealkrav

i loven /forskrift - kommunalt skjønn . Universell utforming

Av Rundskriv Q-0902 Lov om barnehager til den gjeldende loven er satt opp en norm for
hvilke arealer det bør være i en barnehage-både
ute og inne. I forsalget til ny lov, side 59,
går det frem at departementet vil overlate til kommunene å sette slike krav. Det henvises til at
"Kommunen vil med sin lokalkunnskap være nærmest til å foreta egnethetsvurderingen i
forhold til lokale forhold og behov".
Husbanken ønsker ikke å ta stilling til om det bør være arealkrav i loven eller ikke.
Husbanken er imidlertid bekymret over at manglende arealkrav i kombinasjonen med
manglende krav om universell utforming, kan føre til at flere barnehager vil være uegnet for
en rekke barn.

