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Høringsuttalelse - forslag til forskrifter til ny barnehagelov
Fylkesmannen i Østfold slutter seg i det vesentlige til Barne- og familiedepartementets
til forskrifter til ny Barnehagelov. Vi har kommentarer til følgende bestemmelser:

Forskrift

forslag

om norm for pedagogisk bemanning

1. Norm for eda o isk bemannin
Departementet ber høringsinstansene vurdere om forholdstallene i dages pedagognorm er
hensiktsmessige. Fylkesmannen i Østfold er av den oppfatning at dages forholdstall er
fornuftige og at disse bør videreføres i den nye forskriften.
2. St rers tid til administras'on o ledelse
Fylkesmannen i Østfold har registrert en økende tendens til at styrer blir medregnet i
barnehagens samlede pedagogressurs. Det er derfor svært viktig med presiseringen som er
foreslått tatt inn i § 2 om at styrerressursen kun kan medregnes i pedagognormen dersom
styreren faktisk er til stede i det daglige arbeidet med barna.

Forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder
Fylkesmannen i Østfold er av den oppfatning at det er unødvendig å opprettholde særregler
for personer under førskolelærerutdanning. For disse personene bør man kunne bruke de
alminnelige

dispensasjonsreglene.

Forskrift om saksbehandlingsregler

for opptak i barnehage

Fylkesmannen i Østfold vurderer det som svært positivt at det kommer spesifiserte
saksbehandlingsregler for barnehagesektoren. De alminnelige saksbehandlingsreglene i
forvaltningsloven kan medføre svært omfattende arbeid for barnehagemyndigheten. Mange
kommuner har ikke sett seg i stand til å følge disse reglene fullt ut. Det er dessuten en fordel
at de samme reglene gjelder for opptak i kommunale og private barnehager. Vi mener de nye
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reglene vil bedre brukernes rettssikkerhet. Bestemmelsene vil samtidig medføre en styrking
av kommunens

posisjon

som barnehagemyndighet.

§ 6. Klagerett

Fylkesmannen i Østfold er enig i at det bør være klageadgang for søkere som ikke får den
barnehageplassen de ønsker. Etter hvert som det blir barnehageplass til alle som ønsker det vil
nettopp valg av barnehage bli den viktigste klagegrunnen.
Vi mener imidlertid at klageadgangen ikke bør begrenses til de tilfeller der man ikke får
førstevalget oppfylt. For de fleste søkerne vil det ha stor betydning å få barnet inn i samme
barnehage som søsken, barnehage i nærheten av arbeidsstedet eller i nærheten av hjemstedet.
Det kan derfor utgjøre stor forskjell for søkerne å få sitt andrevalg oppfylt sammenlignet med
lavere prioriterte valg. Av hensyn til en effektiv og hensiktsmessig saksbehandling er det
likevel slik at det sannsynligvis må settes en grense for klageadgangen.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager , gitt med hjemmel i barnehageloven § 15
1. Maksimal rense for foreldrebetalin

en

Fylkesmannen i Østfold er enig i at maksprisens størrelse bør tas ut av forskriften. Dette
medfører at forskriften ikke må endres hver gang maksprisen skal justeres.
Det fremgår av forskriften at betaling for kost kan komme i tillegg til maksprisen. Vi mener
det bør presiseres i forskriften eller evt. i merknadene til denne at det kun kan kreves betaling
for faktiske utgifter til kost.
4. Unntak - muli het for å å ut over maksimal rensen
Det fremgår av bestemmelsen at barnehageeier må legge frem slik dokumentasjon at
foreldrerådet kan etterprøve om vilkårene for å ta høyere foreldrebetaling er oppfylt.
Vi håper at det i merknadene til bestemmelsen kan gis eksempler på hva slags dokumentasjon
barnehageeier plikter å fremlegge.
5. Kla e til f lkesmannen
Det fremgår av bestemmelsen at fastsettingen av foreldrebetaling kan påklages til
fylkesmannen. Vi mener barnehageeieren bør være forpliktet til å informere foreldrene om
denne klageadgangen.
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