
DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

M fl•  ce

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep
0030 OSLO

Deres ref  Vår ref Dato

200404169 200405314-/ELU 12.01.2005

Ny barnehagelov - Høring

Vi viser til Barne- og familiedepartementets ekspedisjon av 9. november 2004 og
ekspedisjon herfra av 10. januar 2005. Helse- og omsorgsdepartementet ber om dette
brevet erstatter ovennevnte ekspedisjon av 10. januar.

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende merknader til utkast til ny barnehagelov:

Generell merknad
Helse- og omsorgsdepartementet finner det positivt at uttalelsen i brev herfra av 11.
oktober 2004 til forrige høringsnotat er innarbeidet i den nye versjonen som nå er på
høring.

Barnehagens fysiske utforming og arealbehov
Lek og fysisk aktivitet er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære. Samd dig gir ut-
forming av det fysiske miljøet ute og inne viktige rammebetingelser for barnas vekst og
utvikling. Det er derfor viktig at barnehagen har arealer og utstyr nok til lek og varierte
aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring og mulighet
for opplevelse av mestring, slik at barnets totale helsemessige utvikling fremmes.

Erfaring viser at det i utforming av barnehager gjeme legges mest vekt på innemiljøets
utstyr, mens uteområdet ikke tilgodeses i samme grad. Barns behov for et godt og
variert utemiljø, som innbyr til allsidig bruk av kropp og krefter året rundt bør ivaretas.
I tilretteleggingen må det også tas hensyn til at barn i ulike aldre og med ulikt ferdig-
hetsnivå skal bruke de samme arealene.
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Helse- og omsorgsdepartementet mener det er viktig å videreføre dagens regler til ute-
områder i barnehager for å sikre barn i barnehage et uteområde som fremmer helse og
trivsel, og er av den oppfatning at det nye lovforslaget kan svekke dette forholdet. Vi
viser i denne forbindelse til handlingsplan for fysisk aktivitet (2005-2009)  Sammen for
fysisk aktivitet  som er utarbeidet av 8 departementer, deriblant Barne- og familiedeparte-
mentet, kapittel 6.2.2 om barnehagens utearealer:  " Utearealet i barnehagen bør ideelt
sett være om lag seks ganger så stort som leke- og oppholdsarealet  inne.  "  Denne setningen
foreslås innarbeidet i merknaden til ny § 2.

Henvisning til annet regelverk
Dagens § 8, 2. ledd; ..."Før kommunen fatter vedtak om godkjenning eter denne lov,
skal vilkår stilt i eller med hjemmel i annen lov være klarlagt" .... er ikke ivaretatt i ny §
10 i det nye lovforslaget. For å tydeliggjøre dette foreslår Helse- og omsorgsdeparte-
mentet at ny § 10 første ledd suppleres med følgende setning:  "Før slik godkjenning gis
skal vilkår  i annet regelverk være klarlagt."

Denne bestemmelsen har i mange kommuner lagt til rette for et godt samarbeid
mellom ulike myndigheter lokalt. Dagens bestemmelser har sikret at helsemyndig-
hetene, i forkant av barnehagemyndighetenes godkjenning, har fått komme inn med
informasjon og veiledning om helsemessige krav i henhold til forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. Der dette samarbeidet har fungert, har en fått hel-
hetlig og samordnet saksbehandling og enhetlig godkjenningsprosess som har vært
gunstig både for kommunen og for den enkelte barnehage.

Helseforhold
Lovutkastets tekst § 25 Helsekontroll av barn og personale, første setning i første ledd
lyder:..."Før et barn begynner i barnehage skal det legges fram erklæring om barnets
helse". Det går ikke frem av denne lovteksten hvem det er som skal legge frem erklær-
ing om barnets helse. Helse- og omsorgsdepartementet mener det er behov for å pre-
sisere dette i ny lovtekst. Følgende tekst foreslås derfor tatt inn i ny § 25, første ledd:
"Før et barn begynner i barnehage skalforeldre/foresatte informere om barnets helse, her-
under om barnet har fulgt Barnevaksinasjonsprogrammet. I merknaden til ny § 25 fore-
slås det henvist til forskrift av 3. april 2003 om kommunens helsefremmende og forebygg-

ende arbeid i helsestasjons-og skolehelsetjenesten § 3."

Lovutkastets tekst § 25 første ledd, andre setning: ..."Dersom barnet har møtt til de
ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre"...
foreslås strøket.

Lovutkastets tekst § 25, andre ledd lyder:  ..." Barnehagens personale har plikt til å
gjennomgå adekvat tuberkulosekontroll." Den generelle regelen om at blant annet
barnehageansatte skal gjennomgå tuberkulosekontroll, er opphevet, og Helse- og
omsorgsdepartementet foreslår derfor at ny § 25 andre ledd endres til:
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"Plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll har barnehagepersonale som kommer fra eller
har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høyforekomst av tuberkulose. Plikten
gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger. I merknaden til
ny § 25 foreslås det henvist til forskrift av 21. juni 2002 om tuberkulosekontroll. "

Helse- og omsorgsdepartementet registrerer at Barne- og familiedepartementet ikke

har vurdert noen endring i bestemmelsen om krav til politiattest, f. eks. ved at det også
skal fremgå av politiattesten om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt etter straffe-
loven § 204 første ledd d) om produksjon m.m. av "kjønnslige skildringer", slik det skal
fremgå av politiattest etter barnevernloven."

Med vennlig hilsen

Jon Georg l%nd e.f.
underdirektør

E.Lien Utstumo
f.konsulent
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