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Høringsnotat om ny barnehagelov
Bærum kommune viser til departementets høringsbrev av 9. november med høringsnotat
om ny barnehagelov.
Kommunen stiller seg positiv til den modernisering som ligger i forslaget til ny
barnehagelov. Kommunen mener lovutkastet i §§ 8 og 9 i større grad enn dagens lov
tydeliggjør ansvarsfordelingen mellom de ulike nivåene, og vi er enige i at det gis større
ansvar til den lokale barnehagemyndighet. Bærum kommune har ingen innvendinger mot
forslaget om at fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den er
pålagt som barnehagemyndighet, jf. lovutkastets § 9 siste ledd.
Som barnehageeier er Bærum kommune positiv til at utkastet gir barnehageeierne større
frihet til å utforme den enkelte barnehage, med vekt på lokale forhold, medvirkning fra
barn og foreldre, og med godkjenning basert på den enkelte barnehages egnethet til formål
og innhold. Bærum kommune ønsker likevel at gjeldende bemanningsnormer videreføres.
Etter behandling i Sektorutvalg for barn og unge anbefaler derfor Bærum kommune
alternativ B i § 18 om ledelse og alternativ A i § 19 om barnehagens øvrige personale.
Kommunen støtter forslaget om å lovfeste barns rett til medvirkning i utkastets § 3.
Kommunen stiller seg også positiv til forslaget i § 6 a om å skjerpe kravet til når en
virksomhet er godkjenningspliktig. § 6 bog c bør ikke endres. Gode, private
barnepassordninger

for mindre barnegrupper

bør ikke omfattes av barnehageloven.

I § 20 vil Bærum kommune foreslå følgende tilføyelse i 1. ledd siste setning: Politiattesten
skal være uttømmende og skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for
seksuelle overgrep mot barn. I paragrafens 2. ledd foreslås følgende tilføyelse: Personer
som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, vold og narkotikaforbrytelser, er utelukket
fra arbeid i barnehager.
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