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Høring - Forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Det vises til høringsnotat 26. september 2005 med forslag til forskrifter til ny barnehagelov.
Fylkesmannen i Nordland vil med dette gi følgende uttalelse til høringsutkastet:

Generelt om forslaget
Forslag til forskrifter er en oppfølging av Stortingets behandling av Ot.prp. 72 (2004-2005)
Om lov om barnehager (barnehageloven). Dagens forskrifter er videreført med noen
endringer.
I forslaget er behandling av dispensasjoner i sin helhet flyttet til kommunenivå. Ut fra ei
målsetting om mer ansvar til barnehagemyndigheten på lokalt nivå, kan det være riktig.
Også sett i sammenheng med Fylkesmannens endrede rolle som tilsynsmyndighet.
Fylkesmannen i Nordland er usikker på hvilken kompetanse småkommuner har til
eksempelvis å vurdere hvorvidt det er grunnlag for å gi varig dispensasjon fra
utdanningskravet for styrer. Svært mange av kommunene i Nordland er organisert til tonivå hvor nivået under rådmannen er enhetslederen, for barnehagesektoren, styreren.
Det stilles krav til at kommunen skal,foreta en individuell vurdering av vedkommendes
reelle kompetanse knyttet til barnehagens samfunnsmandat.
Fylkesmannen støtter forslaget om å vedta en ny forskrift om saksbehandlingsregler

for

opptak i barnehage,

og

med hensyn til søkernes rettsikkerhet

og målet om en forsvarlig

effektiv opptaksprosess.
Fylkesmannen vil videre kommentere følgende forskrifter i forslaget:
1. Forskrift om pedagogisk bemanning
§ 1 Norm for pedagogisk

bemanning

Dagens pedagognorm foreslås videreført. Behandlingen av ny barnehagelov
resulterte i en utvidet innholdsparagraf. Begrunnelsen for gjennomgang av lov og
rammeplan er blant annet vesentlige samfunnsendringer. Andelen barn som går i
barnehage har økt formidabelt og barnehagene gjenspeiler mangfoldet som er i
samfunnet for øvrig.
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Det stilles økte krav til kvalitet og innhold, samtidig som som det foreslås å
videreføre en norm for pedagogisk bemanning som tilsier at det er tilstrekkelig at
under halvparten av bemanningen er pedagoger. Dette har også OECD bemerket.
Fylkesmannen mener derfor at pedagogtettheten bør økes, og at det bør iverksettes
rekrutteringstiltak for å få flere førskolelærere.
§ 2 Styrers tid til administrasjon og ledelse
Fylkesmannen støtter endringen i § 2. Det understreker den viktige rollen styreren
har og markerer at det skal skilles mellom tid til administrasjon og ledelse og
pedagogisk ressurs til barnegruppa.
2. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet
for styrer og pedagogisk leder
Fylkesmannen mener at ordningen med en tidsbegrenset dispensasjon for
førskolelærerstudenter under utdanning, bør videreføres. Det er fremdeles mangel
på førskolelærere i distriktene. Når ufaglærte i stillinger med dispensasjon lar seg
motivere til å starte på utdanning, er det en viktig forutsetning for dem at de
beholder jobben på hjemstedet. Dette er også viktig med hensyn til bosetting i
distriktene.
§ I Midlertidig

dispensasjon

Fylkesmannen støtter forenklingen av regelverket
§ 2 Varig dispensasjon
Fylkesmannen er usikker på om det er riktig å flytte avgjørelsen om varig
dispensasjon til kommunen ., jf beskrivelsen av kommunenes organisering og
manglende fagkompetanse , under Generelt om forslaget

Fylkesmannen har ingen ytterlige kommentarer.
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