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ADMINISTRATIV HØRINGSUTTALELSE FRA ASKIM KOMMUNE OM NY
BARNEHAGELOV

Generelt:
Etter kommunens vurdering, er det gjort en god ryddejobb i forhold til nåværende lov med en
oversiktlig og klar oppstilling av ansvarsfordeling mellom eier, kommune og fylkesmann.
I siste avsnitt i kap 2,1 i Høringsnotatet står det:
"Det er et overordnet mål for utviklingene av barnehagesektoren at regelverket skal sikre høy
kvalitet på barnehagetilbudet, samtidig som det skal legges til rette for mest mulig lokal utforming
av kvalitetskrav mv."

Her liggeretter vår oppfatning,innbygdemotsetningeri lovutkastetog kommunensom barnehagemyndighet får en stor utfordring i forhold til godkjenning og tilsyn.
Barnehageloven legger FN's barnkonvensjon om barns rettigheter til grunn. Det er en spennende tilknytning til internasjonal rett, og en tydeliggjøring av barneperspektivet.

Uttalelser i forhold til de ulike paragrafene:
§ 2 Barnehagens innhold
I denne paragrafen er beskrivelsen av barnehagens innhold utvidet og konkretisert i forhold til
nåværende lov. Dette oppfatter vi som en positiv styrking av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samfunnsmandat.
§ 3 Barns rett til medvirkning
Det er positivt at både barn og foreldres rett til medvirkning er lovfestet. Når det gjelder barna,
som er i alderen 0-6 år, vil særlig de yngste ha vanskelig for å "uttale seg om sitt syn': Kanskje
ville formuleringen "...rett til å uttrykke seg om sitt syn" være bedre med hensyn til hele aldersgruppa.
§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Her foreslår vi en mer åpen formulering som f.eks "For å sikre samarbeidet med barnas hjem,
skal hver barnehage ha et foreldreråd og et formelt samarbeidsforum. " Det bør videre kreves at
foreldrene ikke kommer i mindretall i et slikt forum. Dette begrunnes med at kommunene etter
hvert er organisert på mange ulike måter, og at de har utviklet ulike systemer for brukerdialog. I
Askim er det opprettet brukerråd ved alle virksomheter hvor det sitter brukerrepresentanter samt
virksomhetsleder. Brukerrådene har årlig møte med politikere i dialogmøter, og innspill fra dialogmøtene bearbeides i et stort dialogseminar. Det oppleves derfor som lite hensiktsmessig, at
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barnehagenemå ha to pararelleorganfor å tilfredstillelovenskrav om samarbeidsutvalg.Lokal
tilpasningliggersom en grunnverdifor hele dette lovforslaget
, og det burdederforhelt i denne
lovsånd med en mer åpen formuleringpå dette området.
Hvis man allikevelvi opprettholdekrav om samarbeidsutvalg
, må man alternativtåpne for at det
gis mulighetfor dispensasjonfra kravet om samarbeidsutvalghviskommunenkan vise at brukerdialog-og medvirkninger sikretgjennomandre organ.
§ 6 Godkjenningsplikt
Askimkommunestøtterskjerpelseni vilkårenefor når en virksomheter godkjenningspliktig.
Kommunenvil allikevelpåpeke at når man ikke endrer punktb) som går på antall barn som er
tilstedesamtidig, kan man fortsatthar forholdsvisstor barnepassordninger
som ikke er godkjenningspliktige.
§ 7Barnehageeiersansvar
Vedtekter:
Dagens lovfestedepunkterom vedtektenesinnholdsikrerat foreldrefår sentraleopplysningerom
rammerfor barnehageplassen.I forslagtil ny lov beholdeskun det generellekravetom at "vedtekteneskal gi opplysningersom er av betydningfor foreldrenes
/ de ansattesforholdtil barnehagen" Dette gir større utfordringerbåde til barnehageeierog kommunensom barnehagemyndighet, og mindresikkerhetfor at foreldrenefår nødvendigeopplysningerom de vilkårenede aksepterer en barnehageplasspå.
Begrunnelsenfor at vedtekteneikke skal leggesfram ved søknad om godkjenningeller sendes
kommunentil orientering,synes svak. Dette føyer seg inn i bildetder kommunengis størretilsynsansvarsamtidigsom mer generellekrav og rammerfordrerstørregrad av skjønnsvurderinger fra kommunensom tilsynsmyndighet
og økt behovfor veiledningoverforbarnehageeiere.At
kommuneni en slik situasjonikke automatiskskal få tilsendtet så viktigdokumentsom vedtektene, gjør kommunenstilsyns-og veiledningsarbeid
mer krevendeog støtterikke opp om kommunens rolleog autoritetsom tilsynsmyndighet
. Man kan spørreseg om dette er å styrkekommunen rolle som lokal barnehagemyndighet
som er ett av Regjeringenshovedmåli barnehagepolitikken.

§ 10 Godkjenning
Privatebarnehagerhar rett til godkjenningsåfremtde oppfyllerlovenskrav;det vil si fri etableringsrett. Samtidighar de rett til økonomisklikebehandlingmed de kommunalebarnehagenei
den enkelte kommune. Samlet sett så er nok dette stimulitil opprettelseav privatebarnehager,
men det kan gi kommunenelite rom for strategiskplanlegging
/ utviklingav barnehagetilbudet.
Departementetdiskutererdette dilemmaet, men er reddfor at konkurransensvekkesog at det vil
bli vanskeligerefor nye aktørerå komme inn på markedethvisdet settes begrensningeri den frie
etableringsretten
. Med en kommunalplikttil å tilbytilstrekkeligebarnehageplasser
, vil nok kommuneneha et sterk incitamenttil å legge til rettefor privateutbyggere. Som kommuneønskervi
allikevelat det åpnes for en mulighettil å vurderenye barnehageprosjekter
i henholdtil den helhetligog strategiskebarnehageplanleggingen.
Førsteog tredje ledd i denne paragrafensier:
'Kommunenavgjørsøknad om godkjenningetter en vurderingav barnehagensegnetheti forhold
til formålog innhold, jfr. §§ 1 og 2.
Kommunenkan sette vilkårfor godkjenningenmed hensyntil antall barn, barns alder og oppholdstid."
Dette er ingenkonkreteog detaljertekrav til areal eller utområde. Som barnehagemyndighet
er vi
reddfor å kommei storediskusjonermed privateutbyggerehva gjelderareal ute og inne. Rammene som legges i formåls- og innholdsparagrafene
er sværtgenerelleog gir en megetstor ut-
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fordringbåde til barnehageeiereog kommunensom godkjenningsmyndighet
, når dette skal operasjonaliseresi konkretekrav. Barneperspektivetbør være det viktigstei denne sammenheng,og
for å sikregode leke- og aktivitetsmuligheter
bør det være mer spesifikkekrav til ute- og inneområde; ikke minstarealkravsom sikrerbarna god plassrett og slett.

§ 16. Tilsynog veiledning
Selve lovforslagetvidereførerkommunensveilednings- og tilsynsansvar
. Selv om kommunen
ikkefår et utvidetansvar,vil tilsynetbli mer krevendefordi rammeneer generellesom kreverlokal tilpasning. Dette vil nok føre til større veiledningsbehov
overforbarnehageeiere, samtarbeid
med å foreta "lokaletilpasninger
". Slik vi ser det, vil kommunenmåtte brukemer ressurserenn i
dag på dette arbeidet. Det er ønskeligat departementetutarbeiderveilederesom kan lette kom-

munensarbeid.
§ 18 Ledelse
KommunenstøtteralternativA som sier at "Barnehagen skal ha en forsvarligpedagogisk og
administrativledelse. Barnehagenskal ha en dagligleder."
Det kan gjerne settesnoe tydeligerekrav om pedagogiskkompetansefor leder, men ikke begrensetpå en slik måte som framkommeri punktB. Etter kommunensvurdering, er dette tilstrekkelig å sikteen god pedagogiskledelse,og det åpnerfor større breddei lederrekrutteringen.
§ 19 Barnehagensøvrigepersonale
KommunenstøtteralternativB med en normfor pedagogiskbemanningpå en forskolelærerper
10 - 14 barn som er tilstedesamtidig. Dette sikreren forsvarligpedagogtetthet
, vil være greitå
håndtereog gir fleksibiliteti forholdvarierendebarnehagebehov
. Vi viser i denne sammenhengtil
OECD 's rapportom lav førskolelærertetthet
i norskebarnehager. Barnehageloventydeliggjør
det pedagogiskemandateti forslagtil innholdsparagraf
, og det kreves god pedagogiskkompetanse i barnehagenfor å oppfylledette. Dette blirogså understreketi høringsnotatetunderpunkt
7.1.3 første avsnitt " Barnsrett til medvirkningkreverkompetentevoksnesom har gode og oppdaterte kunnskaperog respektfor barn" Kommunenoppfatterat det er en generellenighetom at
den pedagogiskebemanningstettheten
må opprettholdeseller styrkes,men at det er en diskusjon
om virkemidlene
. Når man setteren norm, kan dette også gi begrensningerved at det bliret tak.
Men slik dagens virkeligheter, med ressursknappheti kommunerog privateeiere som ofte driver
på rent forrentningsmessige
basis,er kommunenreddfor at mange eiere vil strekkeden pedagogiskbemanningenover så mange barn som mulig. I denne sammenhenger det interessantå
legge merke til at representanterfor privateeiere/eierorganisasjoner
helt gjennomgåendegår inn
for å forslagsom ikke stillerkonkretekrav både når det gjelderareal og bemanning. Kommunen
som tilsyns-og godkjenningsmyndighet
, kan måtte brukemye tid på dette områdethvisdet ikke
settes konkretenormer.
Det grunnleggendeviktigei denne sammenhenger imidlertidat barna sikreset godt pedagogisk
tilbud,og vi tror en normfor pedagogiskbemanningslik det er forslåtti punktB vil gi et leggetil
rettefor dette.

Med hilsen

Unni Skaar
rådmann
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