
Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

330,  0D

Høring  - forslag til ny  barnehagelov

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag viser til brev datert 09.11.2004.

Fylkesmannen har valgt å kommentere følgende lovforslag: §§ 3-6-8-9-18-19. De øvrige
endringsforslagene har Fylkesmannen ingen merknader til.

Ad § 3 Barns rett til medvirkning
Departementet foreslår en ny bestemmelse som skal gi barn rett til medvirkning i barnehagen.
Forslaget innebærer at prinsippet om barns rett til medvirkning i FNs barnekonvensjon
synliggjøres i barnehageloven.

Fylkesmannen mener at begrepene å  uttale seg om sitt syn  er misvisende når det her dreier seg
om barn i alderen 0-6 år. I stedet foreslår Fylkesmannen at første ledd blir som følger:
Barn i barnehagen har rett til å uttrykke seg innenfor barnehagens daglige virksomhet.

Ad § 6 Godkjenningsplikt
Departementet foreslår å skjerpe godkjenningsplikten slik at det ikke skal være tvil om at
tilbud med et klart institusjonspreg skal være omfattet av bamehagelovens  bestemmelser.

Fylkesmannen støtter departementets forslag til skjerpinger i godkjenningsparagrafen, og
mener at de foreslåtte endringene er tilstrekkelige.

AD §§ 8 og 9,  Kommunens ansvar og Fylkesmannens ansvar
Fylkesmannen mener at forslag til endringer i §§ 8 og 9 reiser habilitetsproblemer da
kommunen er barnehageeier og barnehagemyndighet for både offentlige og private
barnehager.
Kommunen skal føre tilsyn med enkeltbarnehager mens Fylkesmannen blir gitt hjemmel til å
føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, og kan ikke foreta tilsyn på enhetsnivå.

Fylkesmannen mener at lovendringen kan medføre en svekkelse av det enkelte barns
rettssikkerhet. Er det grunn til reaksjon pga. forhold ved en barnehage, og kommunen ikke
finner grunn til å reagere, bør Fylkemannen ha hjemmel til å gå inn av eget tiltak.

Fylkesmannen mener at dagens regler ( og praksis) om tilsyn videreføres. Fylkesmannen må i
tillegg ha hjemmel til å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Fylkesmannen
har den samme tilsynskompetansen som kommunen, og kan av eget tiltak gripe inn som
tilsynsmyndighet. Fylkesmannen bør bare i unntaktakstilfeller fatte vedtak som førsteinstans i
tilsynssaker.
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Ad §§ 18 og 19, Ledelse  og Barnehagens øvrige bemanning
Fylkesmannen mener at krav til utdanning og kompetanse må reguleres i forskrift.

Fylkesmannen foreslår følgende hovedinnhold:
Barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse, og bemanningen må
være tilstrekkelig slik at personalet kan drive en pedagogisk tilfredsstillende virksomhet.

Kompetanse og bemanning må være tilfredsstillende slik at intensjonene i §§ 1,2 og 3 om
formål og innhold oppfylles.

I den utstrekning det er nødvendig, gir departementet forskrifter om ledelsens og personalets
formelle kvalifikasjoner/utdanningskrav.

Med hilsen

Enger Lise Gjørv
Fylkesmann
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Anne-Berit Wanderås

Saksbehandlers telefon: 74 16 80 37


