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NY BARNEHAGELOV - HØRINGSUTTALELSE FRA GJESDAL KOMMUNE

Gjesdal kommune er enig i at det er behov for en oppdatering og forbedring av dagens barnehagelov. Det er
viktig å legge til rette for at loven i størst mulig grad forenkler eksisterende regelverk.

Vi har merket oss departementets intensjon med lovforslaget ,  nemlig å styrke forutsetningene for at barnehagene
kan og skal gi barna omsorg og et godt pedagogisk tilbud.  Omsorg og pedagogikk har alltid vært, og vil alltid
være, sentrale bærebjelker i en diskusjon rundt barnehagenes innhold.

I forslaget til ny lov er kommunene tilført nye oppgaver som barnehagemyndighet ,  og det er derfor rimelig at
kommunene også far ansvaret for å finne måter å organisere oppgaveløsningen på. En slik ansvarsoverføring vil
styrke det kommunale selvstyre ,  noe Gjesdal kommune er for. Det er både viktig og riktig at lokalpolitisk skjønn
danner utgangspunktet for hvordan barnehagetilbudet skal utformes. Vi har liten tro på at en slik ansvars-
overføring fra sentrale til lokale myndigheter vil innebære en svekkelse av barnehagetilbudet totalt sett.
Overføringen er tenkt "fulgt opp" med en rammefinansiering av barnehagesektoren ,  slik at ansvaret for
finansieringen av barnehagetilbudet blir kommunalt ,  men sikret ved at kommunene tilføres midler gjennom
inntektssystemet .  Det er svært viktig at det i forbindelse med denne inntektsoverføringen gis klare rammer og
føringer,  slik at kommunene ikke taper økonomisk.

Gjesdal kommune er enig i at dagens regler om foreldremedvirkning i form av foreldreråd og samarbeidsutvalg,
videreføres.

Det som har vært mest diskutert i opinionen og i media i forbindelse med lovforslaget er spørsmålet om
utdanningskrav for styrer og pedagogisk leder,  og  spørsmålet  om pedagogtetthet /antall barn per voksen .  Her gis
det ingen konklusjoner i høringsnotatet ,  men det skisseres ulike alternativer.  I lovforslaget stilles det krav til en
forsvarlig pedagogisk ledelse, til kvalitet i barnehagen,  og til en bemanning som sikrer en tilfredsstillende
pedagogisk virksomhet .  Selv om dette er skjønnsmessige krav, og det selvsagt kan spekuleres i om noen
kommuner for å spare penger vil forsøke å omgå disse, tror vi likevel faren for dette er minimal. Som nevnt
innledningsvis har "kvalitet"  og "et godt pedagogisk tilbud"  et solid fotfeste i selve tenkingen rundt
barnehagenes innhold .  Gjesdal kommune ser det som lite trolig at dette vil endres, uansett om det i lov og/eller
forskrift stilles konkrete krav til utdanning og pedagogtetthet eller ikke.

Ålgård,  7. januar 2005

Bodil Sivertsen
rådmann


