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Høringsnotat om ny barnehagelov

Med henvisning til brev datert 09.11.2004, vedrørende ny barnehagelov, følger herved
kommentarer fra Sykehuset Østfold HF (SØ HF).

SØ HF registrerer at høringsnotatet om ny barnehagelov inneholder mange godt gjennomarbeidede
avklaringer. Etter gjennomgang av høringsnotatet og drøftinger med ledergruppen i sykehusets
personalbarnehage ønsker vi å kommentere noen områder.

Barns rett til medbestemmelse (7.1.4.)
§ 3 Barns rett til medvirkning.
SØ Hf foreslår å endre;" å ha rett til å uttale seg" til: gi uttrykk for. Forslag til endring begrunnes
med at ikke alle barn har mulighet til å uttale seg og må bruke andre virkemiddel for å uttrykke hva
de mener.

Skjerpet  plikt til  å søke godkjenning
SØ HF støtter departementets forslag om å skjerpe bestemmelsen vedrørende hvilke ordninger som
faller inn under bestemmelsen om godkjenningsplikt. Det er muligens behov for en nærmere
definisjon av hva som er forskjellen mellom barnehage og omsorgs-og tilsynstilbudet for barn
under skolepliktig alder.

Endrede regler for kommunens behandling av godkjenningssøknader
SØ HF støtter forslaget til tekst i § 10, men ser behov for en tydeliggjøring av kommunens ansvar
som overordnet kvalitetsansvarlig både innen fag og drift.

Utvidet  prioritet ved opptak
SØ HF stiller spørsmål til hvilke konsekvenser ordlyden i forslag til § 13 far for en ren
sykehusbarnehage som først og fremst skal dekke sykehusansattes behov for barnehageplass

Fylkesmannens tilsynskompetanse
SØ HF har god erfaring med måten kommunen i dag fører tilsyn med sykehusets barnehage på
minst en gang pr. år. SØ HF mener dagens ordning hvor Fylkesmannen kan føre tilsyn med den
enkelte barnehage likevel ikke bør endres.
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Annet
Med henvisning til s. 13 i høringsnotatet forutsetter SØ HF at sykehusbarnehagene i overgangen fra
ordningen med øremerkede tilskudd til rammefinansiering stilles på lik linje med kommunens
barnehager.

Med vennlig hilsen

, t
_ildegn Nygard

Divisjonsdirektør

Vedlegg: Servicedokument og vedtekter for Gudevold barnehage i Sykehuset Østfold


