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HØRINGSSVAR FRA ASKØY KOMMUNE OM NY BARNEHAGELOV.

Rådmannen i Askøy har valgt å la samarbeidsutvalgene i barnehagene i kommunen få uttale seg
om forslaget til den nye barnehageloven da det legges opp til stor grad av brukermedvirkning fra
departementet.
På grunn av kort høringsfrist på et relativt stort høringsdokument, sender derfor Askøy kommune
sitt høringssvar før det har vært til politisk behandling i komite for oppvekst og kultur. Eventuelle
endringer vil bli ettersendt departementet etter møtet i komite for oppvekst og kultur 18.01.2005.

Følgende høringssvar blir presentert i komiteen:

Askøy kommunes høringssvar:
§ 1. Formål
Askøy kommune støtter departementets forslag om videreføring av § 1.

§ 2. Barnehagens innhold.
Askøy kommune støtter innholdet i paragrafen, men stiller spørsmål ved om deler av paragraf 2 heller hører med i
rammeplanen/forskriftene.

§  3. Barns rett til medvirkning.
Askøy kommune støtter nytt lovforslag, men mener deler av lovteksten har en bedre plass i rammeplanen/forskriftene.

§  4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg.
Askøy kommune ser ingen særskilte behov som er annerledes enn det som er praksis i dag. Lovparagrafen fungerer
greit som den er. Kommunen ønsker derfor å beholde forskriften om konstitusjon, funksjonstid, avstemning og
lignende.

§  5. Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole.
Gjelder det samme for § 5 som for § 4.

§ 6. Godkjenningsplikt.
Askøy kommune ser det som positivt med en innskjerping av godkjenningsplikten. Departementet burde vurdere enda
sterkere innskjerping.

§  7. Barnehageeiers ansvar.
Askøy kommune uttrykker skepsis til at vedtektene ikke skal legges fram ved godkjenning av barnehager fordi
informasjon om den enkelte drift som skal godkjennes kan bli mangelfull. Det vil også gi kommunen større vansker
med tilsyn til den enkelte barnehage.

§ 8. Kommunens ansvar
Askøy kommune støtter departementets forslag.

§ 9. Fylkesmannens ansvar
Askøy kommune støtter departementets forslag.

§ 10. Godkjenning
Askøy kommune mener den ubetingede retten til godkjenning må innskrenkes. Kommunen må gis mulighet til å forta
en helhetlig vurdering av behov for flere barnehageplasser i forhold til det eksisterende tilbudet.
Paragrafen må videreføre kravet om fastsettelse av barnas leke- og oppholdsareal ved godkjenning. Endelig
godkjenning etter denne lov bør ikke gis før vilkår etter annet lovverk er klarlagt.
Dagens veiledende  arealnorm videreføres.

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Bankkontonr.

Postboks 323 Kleppestø Torg 56 15 80 00 56 15 83 90  5202 05.83010
5323 Kleppestø 5300 Kleppestø H. dminlsl®sfo,MSØ KOMMUNES HØRINGSSVAR m  NY
BARNEHAGELOV dot



ASKØY KOMMUNE SIDE NR.: 2 AV 2
§ 11. Familiebarnehager
Askøy kommune støtter at godkjenningsregler for familiebarnehager opprettholdes. Det er tilsvarende behov for egne
regler om godkjenning for alle alternative barnehageformer, som for eksempel åpen barnehage, barnehager med
hovedvekt på friluftsliv, etc.

§ 12. Samordnet opptak
Askøy kommune mener det må være brukernes behov og prioriteringer som må sikres i denne paragrafen, framfor den
enkelte barnehages mangfold. Respekt for barnehagenes egenart må ikke sette brukernes behov i andre rekke.

§ 13. Prioritet ved opptak.
Askøy kommune er positiv til endret lovparagraf, men stiller seg undrende til at høringsnotatet ikke drøfter og foreslår
at retten til spesialpedagogiske tiltak for førskolebarn hjemler i Lov om barnehager i stedet for i Opplæringsloven
§ 5-7.

§  14. Offentlige tilskudd til private barnehager.
Askøy kommune viser til tidligere høringssvar for kort tid tilbake.

§ 15. Foreldrebetaling.
Askøy kommune viser til tidligere høringssvar for kort tid tilbake.

§ 16. Tilsyn og veiledning.
Askøy kommune er positive til endringene.

§ 18. Ledelse.
Askøy kommune mener at kompetansekravet om at styrer skal være førskolelærer opprettholdes og at lovparagrafen
videreføres som i dag.

§  19. Barnehagen øvrige personale.
Askøy kommune mener at § 19 barnehagens øvrige personale videreføres som i dag.

§§ 17 og 20-25
Askøy  kommune har ingen særskilte kommentarer.

Andre kommentarer:
Departementets høringsfrist har vært svært kort tatt i betraktning at lovutkastet er et stort og omfattende dokument.
Det legges opp til brukermedvirkning, og det må dermed tas høyde for dette også når det gjelder høringen. Tidspunktet
for høringen er lagt til en presset periode for folk flest.

Departementets overordnede mål er at statlig regelverk rettet mot kommunesektoren i minst mulig grad skal legge
bindinger på kommunenes oppgaveløsninger, men legge til rette for at kommunene ut fra lokalpolitisk skjønn kan
prioritere hva som er viktigst og hvordan barnehagetilbudet skal utformes. Kommunene har gradvis fatt flere oppgaver
og plikter som barnehagemyndighet, ikke minst etter at barnehagereformen ble innført, og kommunene vil i nærmeste
framtid få overført det økonomiske ansvaret for sektoren.
Samtidig som kommunen har fatt nye utfordringer og ressurskrevende oppgaver innenfor barnehagesektoren, har de
ikke fatt tilstrekkelig med verktøy og ressurser til å møte disse oppgavene. Det er behov for å tydeliggjøre ansvar og
myndighet og det må derfor utarbeides gode forskrifter og regelverk som gir kommunene trygghet som forvaltnings-

og tilsynsmyndighet.

Askøy kommune vil be om spesiell oppmerksomhet knyttet til kommunenes mulighet for å stille vilkår knyttet til
kommunale tilskudd. Det er behov for en presisering av hvilke vilkår en kommune kan stille all den tid vi opplever at
Fylkesmannen under ankebehandling opphever vilkår som tidligere er oppfattet og beskrevet som relevante vilkår for
kommunal medvirkning.

Med vennlig hilsen

Cti tcO Cc
Betty Føli
Pedagogisk konsulent
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