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Forslag til ny barnehagelov har vært behandlet administrativt i Nøtterøy kommune og vi har
følgende kommentarer til forslaget :

Administrasjonen slutter seg til hovedmålsettingen med en modernisering og forenkling av
lovverket. Vi slutter oss også til prinsippet om at forvaltningsnivået som har ansvaret for
utforming av en tjeneste også har ansvaret for økonomien; det såkalte finansielle ansvarsprinsipp
Ut fra et faglig ståsted, er det gledelig at barnehagens innhold og kvalitet er vektlagt i det nye
lovforslaget.

Kap  1
Formål
Det er ingen innsigelser til selve lovteksten.
Barnehagene far stadig flere barn fra andre kulturer og forskrift /kommentar bør derfor
gjenspeile dagens flerkulturelle samfunn.

Barnehagens innhold
Nøtterøy slutter seg til en tydeligere lovfesting av barnehagens kvalitet og samfunnsmandat.

Det er også positivt at begrepet læring har fått en sentral plass. Dette er med på å styrke
barnehagen som egen pedagogisk virksomhet og som grunnlag for framtidig organisering og
fastsetting av rammer for virksomhetene.

Kan M
Godkjenningsplikt
Forslaget støttes ikke
Vi støtter forslaget om å skjerpe vilkårene for større barnepassvirksomheter, men ikke i lov om
barnehager; dvs som barnehagetilbud.

Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det at vi fortsatt vil få meget store variasjoner i hva som kan
kalles et barnehagetilbud. Slik loven er utformet i dag har vi ulike bemanningsnormer for ulike
virksomheter. For å sikre et likeverdig pedagogisk tilbud bør det som minstekrav innføres lik
pedagogisk bemanning i ulike barnehagetyper.

Kap IV
Godkjenning av barnehager
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Nøtterøy kommune mener at det bør utarbeides en veileder for hva som skal kunne defineres
som egnet i forhold til virksomhetens fysiske rammer. Den lokale tilpassing er viktig, men det er
ikke alltid at den lokale kunnskap gir den beste egnethetsvurderingen. For å sikre kvalitet bør
det fortsatt finnes en minstenorm for areal ute og inne.

Familiebarnehager
På sikt bør familiebarnehager fases ut av barnehageloven. Familiebarnehagen er et godt
tilsynstilbud, men rammene for virksomheten setter klare begrensninger for det pedagogiske
tilbudet. For å hindre at vi i pedagogisk sammenheng far "utilstrekkelige" barnehager, bør det
innføres lik pedagogisk bemanning i familiebarnehager som i ordinære barnehager.

Kommentar/merknad
Nøtterøy kommune foreslår ny bestemmelse om kommunens rett til å vurdere
hensiktsmessigheten i etablering av barnehager.

Kommunen er pålagt det økonomiske ansvaret for barnehager i kommunen. Kommunen som
barnehagemyndighet bør derfor også ha styringsrett over utviklingen av barnehagetilbudet i egen
kommune.

Kai)V
Personalet
Til paragraf 18: Nøtterøy kommune støtter alternativ B, som sikrer barnehagefaglig kompetanse i
ledelsen

Til paragraf 19: Nøtterøy kommune støtter alternativ 1B, som vil sikre barnehagene
barnehagefaglig kompetanse.
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