
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Bærum kommune ønsker å gi en uttalelse til Forskrift til ny barnehagelov.
Vi har valgt å ha fokus på "Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage" med
særlig vekt på § 6 "Klagerett", samt "Økonomiske og administrative konsekvenser",
da dette vil medføre store konsekvenser.

Bærum ser samordnet opptak som en koordinering av det totale antall barnehageplasser
kommunen har, ca. 5.800 fordelt noenlunde likt mellom private og kommunale plasser.

Pr. i dag praktiseres klageretten ved at søker, både til kommunal og privat plass, kan klage på
å ikke få tildelt barnehageplass etter hovedopptaket.
Med forutsigbare opptaksregler, fører dette til et begrenset antall klager.

I nytt forslag ønskes innført klagerett når søker ikke får sitt førsteønske oppfylt.
Dette begrunnes bl.a. ved at høyere dekningsprosent vil føre til at flere får sitt ønske oppfylt.

Denne begrunnelsen er helt motsatt av hva Bærum har erfart etter som dekningsprosenten har
økt. Økt dekning medfører klart høyere forventninger hos søkerne, og forventningene er
basert med mange begrunnelser; geografi, transport, rykter om kvalitet, rykter om mulig ledig
plass.
Vi ser en stigende forventing til å få en bestemt barnehage/avdeling.

For eksempel har vi i dag 1.450 barn på venteliste. Av disse er 650 uten barnehageplass.
Det er altså langt mer enn halvparten, 810 barn, som vil ha en annen plass enn den de er
tildelt. I forslag til nye forskrifter vil alle disse ha klagerett.

Når barnehageplasser tildeles etter forutsigbare opptaksregler, har de resterende på ventelisten
ingen reell mulighet for plass.
For eksempel: I våre kommunale barnehager går køen etter alder. Når en barnehage er fylt
opp med 5-og 4-åringer, har foreldre til 1,2 og 3-åringer ingen reell mulighet til å få sin klage
imøtekommet.

Er derimot årsaken til ikke tildelt plass feil i saksbehandling, har søker uansett klagerett.

Vi ser allerede i dag de økonomiske konsekvensene for mange barnehager ved at foreldre
flytter sine barn helt til de får sitt førsteønske innfridd.
En ledig plass gir, p.g.a. alle flyttingene, ringvirkninger til mange barnehager, og
konsekvensen er plasser som i perioder ikke er fylt opp. Videre ser vi at dette vil medføre
betydelige administrative tilleggsressurser.

Søkerens ønske er utgangspunktet ved tildeling av plass. I tillegg må kommunen ta hensyn til
barnehagenes økonomi ved at plassene til enhver tid er fylt.



Bærum kommune ønsker å bruke sine ressurser på ytterligere effektivisering av opptaket.
Dette fordi foreldrene raskest mulig skal få tildelt barnehageplass samt
at barnehagene skal ha en forutsigbar økonomi ved at plassene til enhver tid er fylt opp.

På denne bakgrunn henstiller Bærum kommune til at forslaget om klagerett for alle som ikke
får førsteønske oppfylt, trekkes.


