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TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Kommentarer til Forslag til forskrifter til ny barnehagelov
Tidsaspektet
Dersom forskriftene vedtas og skal settes i verkl. januar 2006, vil det medføre endringer i
vedtekter for både kommunale og private barnehager. På dette tidspunktet er det svært kort tid
før forberedelser til barnehageopptaket starter. Alle styrere og saksbehandlere må kunne de
nye forskriftene, i tillegg til helsestasjon, servicetorg, barnevern, PPT , eiere av private
barnehager og familiebarnehager osv.
Søknadsskjemaer, svarbrev og informasjonsbrosjyrer må endres, informasjon på nettet,
helsestasjon, servicetorg osv. I tillegg må alle vedtektsendringer behandles av styrene i private
barnehager og kommunestyret i kommunale barnehager. Det sier seg selv at dette vanskelig
kan la seg gjøre på så kort til. Jeg ville derfor foreslå ikrafttreden fra et senere tidspunkt.
Særskilt om P 3.3
Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage, gitt med hjemmel i
barnehageloven §12 annet ledd
Om §2
Definering av opptakskrets : Dette må vurderes ut fra kommunen som helhet. En liten
kommune må ofte definere hele kommunen som opptakskrets, av hensyn til
befolkningsstrukturen. Kommunen som barnehagemyndighet bør gis myndighet til å definere
opptakskrets ut fra en helhetsvurdering og i samarbeid med private eiere.

Om §5
Søkerens adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter
Det er ønskelig med en presisering av hvilke dokumenter dette kan dreie seg om, og som ikke
kommer under forvaltningslovens § 13.

Om §6
Søker kan også klage dersom søker ikke får sitt første ønske oppfylt.
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Svært mange søkere lar være å fylle ut dette punkete i søknadsskjemaet, eller de prioriterer
alle barnehager likt, eller de prioriterer alle kommunale som 1 og alle private som 2 osv.
Det hender også ofte at foreldre ombestemmer seg eller flytter før opptak. Dette punktet
oppleves derfor som urealistisk og vanskelig å etterkomme i praksis og vil kreve større
saksbehandlingsressurs enn dagens ordning.
Det oppleves også som vanskelig å kunne begrunne avslag på første prioritet på andre måter
enn en generell begrunnelsen for avslag. Foreslår i stedet at alle søkere som ikke får sitt første
ønske oppfylt, gis rett til å stå på venteplass til overføring foran nye barn på ventelista i
samme aldersgruppe. Dette praktiseres allerede mange steder i dag, og fungerer godt. På
samme måte får de som ønsker endret opptaksprosent, sitt ønske oppfylt før nye barn tas inn.
Om III Økonomiske og administrative konsekvenser
Så vidt meg bekjent praktiseres ikke klagerett ved suppleringsopptak i dag. Klagebehandling i
private barnehager vil dermed medføre en betydelig økt arbeidsmengde for kommunene.
Det er viktig at nye regler ikke medfører økt byråkratisering, spesielt med tanke på kravet til
kommunene om økt effektivisering i offentlig forvaltning.
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