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SVAR ANG. HØRINGSNOTAT OM NY BARNEHAGELOV
-

__

Høringsnotat om ny barnehagelov er sendt fra Barne- og familiedepartementet til Svalbard
Samfunnsdrift AS og Sysselmannen på Svalbard som høringsinstanser.
Barnehagemyndigheten i Longyearbyen ble med virkning fra 01.01.02 overført fra
Sysselmannen til Longyearbyen lokalstyre. Svalbard Samfunnsdrift valgte derfor å
videresende høringsnotatet til Longyearbyen lokalstyre for at barnehagemyndigheten skulle
kunne avgi en eventuell høringsuttalelse.
Lov om barnehager er ikke gjort gjeldende for Svalbard. Barnehagene i Longyearbyen følger
likevel barnehagelovens krav så langt de passer, noe statlige myndigheter også har satt som
vilkår for at barnehagene skal tildeles statstilskudd.
Høringsutkastet er av tidsmessige årsaker ikke behandlet politisk. Administrasjonssjefen
finner det imidlertid ikke nødvendig å avgi uttalelse om detaljer i lovutkastet som i
utgangspunktet ikke er gjort gjeldende for Svalbard.
Både i gjeldende lov og i utkast til ny barnehagelov, § 26 er det sagt følgende:
'Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse på Svalbard og kan fastsette særlige
regler under hensyn til de stedlige forhold."
Det har hittil vært praktisert at den lokale barnehagemyndigheten løpende og ved behov har
drøftet eventuelle tilpasninger av gjeldende barnehagelov med Barne- og

familiedepartementet. Administrasjonssjefen ser p.t. ikke behov for at det utarbeides egen
forskrift for lovens anvendelse på Svalbard. Dersom behovet for egen forskrift skulle synes
nødvendig på et senere tidspunkt, anbefaler administrasjonssjefen at dette arbeidet gjøres i
nært samarbeid mellom BFD og Longyearbyen lokalstyre.
Med vennlighilsen
Longyearbyen lokalstyre
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