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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSUTTALELSE NY BARNEHAGELOV

Hovedutvalg for Helse, omsorg og oppvekst behandlet i møte 13.01.2005 sak 0003/05. Følgende
vedtak ble fattet:

Rennebu kommune har følgende kommentarer til høringsnotat om ny barnehagelov:

Til lovens kapittel 1: Barnehagens formål og innhold
§ 2 Barnehagens innhold
Kommunen ser positivt på en nærmere konkretisering av barnehagens innhold i forslaget til
lovtekst. Dette innebærer en forbedring i forhold til dagens lov.

Siste ledd i § 2 sier at samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den
pedagogiske virksomheten. For at dette skal samsvare med § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
som sier at  "Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ"
burde lovteksten i § 2 siste ledd heller være  "Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal
samarbeidsutvalget for hver barnehage uttale seg om årsplan for den pedagogiske virksomheten ".

Til lovens kapittel 2: Barns og foreldres medvirkning
§ 3 Barns rett til medvirkning
Barns rett til medvirkning er nedfelt i rammeplan for barnehagen, selv om eksisterende
barnehagelov ikke har noen bestemmelser om dette.
Med bakgrunn i barnekonvensjonen er barns rett til medvirkning etter hvert blitt nedfelt i andre
lover som angår barn, som barneloven, barnevemloven og adopsjonsloven. Kommunen ser derfor
positivt på at barns rett til medvirkning også bli nedfelt i barnehageloven.

Til lovens kapittel 5: Personalet
§ 18 Ledelse
Kommunen støtter alternativet A. Dette legger ansvaret på kommunen, som da må lage egne
retningslinjer; evt. forskrifter i forhold til forsvarlighetsbegrepet. I lovsammenheng for øvrig blir det
mindre og mindre vanlig å operere med spesifikke kompetansekrav av denne type. Dette håndteres i
styringsdokumenter som utarbeides med grunnlag i loven.

Bankgiro Konto for skatt  Org.nr.

4227.06.00004 7855.05.16356 940083672



§ 19 Barnehagens øvrige personale
Kommunen støtter alternativ D. Kommunen finner det vanskelig; både på egne og foreldrenes
vegne, å fraskrive seg muligheten til en viss grad å kunne prioritere mellom kvalitet og kvantitet i
tilbudet. Med den kommuneøkonomi en har i dag, kan bemanningsjustering være et alternativ til
nedlegging.

Barnehagens utforming
Kommunen registrerer at "gamle §3" om barnehagens utforming er tatt bort. Det kan være uheldig, i
en tid der de fleste gjeme ser at barn skal være mer fysisk aktive.
Utforming av barns leke- og oppholdsareal er derfor kanskje viktigere enn noen gang før.
En må imidlertid forutsette at dette kan bli ivaretatt gjennom skjerpingen av
godkjenningsordningen.
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