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MELDING OM  DELEGERT VEDTAK - DELEGASJON FOR ENHET FOR BARNEHAGE DEN
16.11.2005

Det underrettes herved  om at Delegasjon for enhet for  barnehage fattet følgende vedtak i:

SAK 0014/05 SVAR PÅ HØRING.
FORSLAG TIL FORSKRIFTERTOL NY LOV OM  BARNEHAGER.

1. Forskrift om pedagogisk bemanning.

§ 1 Norm for pedagogisk bemanning

Bamble kommune er positiv til at normen for pedagogisk bemanning videreføres i ny
forskrift. Forholdstallene 14 -18 barn over tre år og 7-9 barn under tre år per. pedagogisk
leder synes rimelige og gir rom for en viss vurdering i særskilte situasjoner.

Departementet bruker i sine vurderinger ulike begreper, pedagogisk leder, førskolelærer og
pedagog. Pedagogisk leder er ikke en utdanning, men en funksjon. Bamble kommune
mener derfor forskriften kan definere pedagog i henhold til lovens § 18 og bruke dette
begrepet.
Ut fra lokale forhold organiserer barnehagene sine grupper på svært ulike måter, og antall
pedagoger varierer i henhold til gruppestørrelsen. Pedagogressursen må kunne ses på som
en helhet. Alle pedagoger må ikke fungere som pedagogiske ledere.

Dagens barnehager er svært positive til foresattes ønsker om redusert barnehagetilbud og
plass i barnehage på bestemte dager. Dette medfører at gruppestørrelsen varierer i løpet
av uka. Forskriften eller merknader til forskriften må synliggjøre muligheten for å beregne et
gjennomsnittlig antall barn per. pedagog.

§  2 Styrers tid til administrasjon og ledelse.
Positivt at forskriften slår fast at styrers tid til administrasjon og ledelse kommer i tillegg til
normen for pedagogisk bemanning.



§ 3 Midlertidig dispensasjon
Bamble kommune ser positivt på at kommunen nå får kompetanse til å innvilge midlertidig
dispensasjon fra normen. At samarbeidsutvalget skal uttale seg i forkant bidrar til reell
medvirkning fra foreldre og ansatte.

2. Forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder.

Bamble kommune støtter forslaget om å samle regler vedrørende dispensasjoner fra
utdanningskravet i en forskrift.

§ 1 Midlertidig dispensasjon
Bamble kommune støtter også departementets vurderinger i forhold til midlertidig dispensasjon.
Viktig at dept. i sin argumentasjon understreker at kommunen  kan  gi dispensasjon fra
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder i  inntil  to år

§ 2 Varig dispensasjon
Departementets argumentasjon for hvor viktig pedagogisk personale er for kvaliteten på det totale
barnehagetilbudet  tilsier at varig dispensasjon ikke skal kunne  gis. At loven nå åpner for å
tilsette andre pedagoger enn førskolelærere i pedagog - og styrerstillinger støtter også dette synet.
Vedrørende familiebarnehager . Bamble kommune støtter dept. syn på at det ikke kan gis varig
dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk veileder i familiebarnehage. Forskriften
bør fastsette en grense for antall år det til sammen kan søkes dispensasjon for.

Generelt. I sine vurderinger slår dept. fast at den som innehar eller ønsker en stilling det søkes
dispensasjon for, ikke selv kan søke dispensasjon. Dersom denne personen er eier, (en vanlig
situasjon i en liten privat fam.bhg.) hvem skal da søke dispensasjon? Eller kan ikke eier innvilges
dispensasjon.?.

3. Forskrift  om saksbehandlingsregler  for opptak  i barnehager.

§  1 Formål og virkeområde.
Bamble kommune støtter departementets hensikt med denne forskriften. Den skal sikre at opptak i
barnehagen ivaretar søkerens rettssikkerhet og en forsvarlig og en effektiv saksbehandling.

§  2 Opptakskrets og opptakskriterier.
Forskriften slår fast at barnehagens vedtekter skal definere opptakskrets og opptakskriterier.
På bakgrunn av kommunens plikt til økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private
barnehager, mener Bamble kommune at kommunen må ha mulighet til å kreve at private
barnehager prioriterer barn bosatt i egen kommune. Det virker urimelig at kommunen skal gi
"likeverdig tilskudd" til barnehager som prioriterer et vesentlig antall barn bosatt utenfor kommunen.

§ 6 Klagerett.
Departementet ber høringsinstansene uttale seg spesielt om dette punktet.
Bamble kommune mener det ikke skal være klagerett dersom søker ikke har fått barnehageplass i
den høyest prioriterte barnehagen. Lovens § 8 pålegger kommunene å ha et tilstrekkelig antall
barnehageplasser, full barnehagedekning. Det vil bli svært vanskelig å oppnå dersom søker også
kan kreve plass i en bestemt barnehage. Presset på barnehageplasser varierer også fra et område i
kommunen til et annet. Bamble kommune bestreber seg på å gi alle som ønsker det en
barnehageplass, fortrinnsvis i ønsket barnehage. Departementet må også på dette område ha tillit til
at kommunene gjør sitt beste for å imøtekomme søkerens ønsker og behov. Det må være
tilstrekkelig at søkeren står på søkerliste til ønsket barnehage, og, ved ledig kapasitet, blir vurdert på
lik linje med eventuelle søkere som ikke har plass.
En slik klagerett vil bidra til et mindre effektivt opptak og legge beslag på administrative ressurser.

Bamble kommune mener det er riktig at klageretten blir lik for opptak til offentlige og private
barnehager.
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4. Forskrift  om familiebarnehager.

§  1 Formål og virkeområde.
Bra at  forskriften slår fast at ut over særskilte regler for familiebarnehager, gjelder barnehagelovens
bestemmelser.
For øvrig ingen merknader.

5 Forskrift  om foreldrebetaling.
Bamble kommune har ingen merknader.

6. Forskrift om politiattest.
Bamble kommune støtter departementets skjerpelse av forskriften.

7. Forskrift  om føring av kontrollregister i forbindelse med kontantstøtte.
Ingen merknader.

8. Overgangsregler.
Ingen merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser.
Fordi forslaget til nye forskrifter i hovedsak er en videreføring av dagens forskrifter vil det,
etter departementets mening, ikke ha økonomiske og administrative konsekvenser for
kommunene.
Barnehagereformen har ført til mange endringer og nye oppgaver for kommunene og
departementet har ved hver endring argumentert for at endringen medfører lite eller ikke
merarbeid.
Samordnet opptak har mange positive effekter, men krever sammen med forskrift om
likeverdig behandling mye ressurser.
Forslaget om klagerett vil, spesielt dersom søker også kan klage på tildelt barnehageplass,
medføre merarbeid for kommunene.
Ny lov og forskrifter, inkludert rammeplanen, skal nå implementeres i administrasjon og
barnehager. Dette vil føre til en ekstra ressursinnsats som må kompenseres med midler til
kommunene.

Med hilsen

Lisbeth Prestholdt
pedagogisk konsulent
35 96 52 17
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