MODUM
UN 9nIffiLNTORET

Det kongelige barne- og familiedepartement
Postboks 8036 Dep.
0030 OSLO
Arkivsnr.
05/02518

Arkivkode
A10

Avd/Sek/Saksb Tlf. saksbeh
UND/UND/AAH 32 78 93 40

Deres ref.

Deres dato
26.09.2005

MELDING OM VEDTAK
HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL NY BARNEHAGELOV
HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN

behandlet i møte 22 .11.2005 sak

0052/05. Følgende vedtakble fattet:
Modum kommune uttaler fig. om forslaget til forskrifter til ny barnehagelov
1. Forslaget til forskrifter til ny barnehagelov ivaretar barnehagens kvalitet, forenkler
saksbehandlingen og er brukervennlig.
a. Pkt 1.2.1: "Norm for pedagogisk bemanning." Vi støtter videreføring av norm
for pedagogisk bemanning med en pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna
er over tre år og en pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år.
b. Pkt 2.4.3: "Tilnærmet felles regler for alle stillingstypene." Vi ser det som
positivt at det blir ens praksis for behandling av dispensasjoner både når det
gjelder saksbehandlingsnivå og av ulike stillingstyper. Vi foreslår at
dispensasjon kan gis for inntil ett år ad gangen.
c. Pkt 3: "Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage". Vi støtter
forslaget om at opptakskriteriene og opptakskrets defineres i vedtektene. Vi
mener det bør være klagerett ved tildeling av plass dersom søkeren ikke får sitt
første ønske oppfylt. Dersom det er barn på venteliste etter barnehagelovens
§ 13 , skal disse tilbys plassen først. Vi støtter departementets syn på at det er
uhensiktsmessig å gi klageadgang ved supplerende opptak bortsett fra når
søkeren har lovfestet rett til prioritet.

d. Pkt 6: "Politiattest". Vi støtter departementets forslag om å ta med siktet og
tiltalt i tillegg til tidligere dømt når det gjelder politiattest for personer som skal
arbeide i barnehage.
Vi mener det bør ses nærmere på om saksbehandlingsreglene for opptak i barnehage kan
gjøres enda enklere og klageretten begrenses. En mulighet kan være å erstatte klageretten med
at søker skal ha mulighet for å søke overgang til annen barnehage der søkeren har fortrinnsrett
etter at barn med rettigheter etter barnehagelovens § 13 er behandlet.
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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL NY BARNEHAGELOV

RÅDMANNENS

FORSLAG:

Modum kommune uttaler fig. om forslaget til forskrifter til ny barnehagelov
1. Forslaget til forskrifter til ny barnehagelov ivaretar barnehagens kvalitet, forenkler
saksbehandlingen og er brukervennlig.
a. Pkt 1.2.1: "Norm for pedagogisk bemanning." Vi støtter videreføring av norm
for pedagogisk bemanning med en pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna
er over tre år og en pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år.
b. Pkt 2.4.3: "Tilnærmet felles regler for alle stillingstypene." Vi ser det som
positivt at det blir ens praksis for behandling av dispensasjoner både når det
gjelder saksbehandlingsnivå og av ulike stillingstyper. Vi foreslår at
dispensasjon kan gis for inntil ett år ad gangen.
c. Pkt 3: "Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage". Vi støtter
forslaget om at opptakskriteriene og opptakskrets defineres i vedtektene. Vi
mener det bør være klagerett ved tildeling av plass dersom søkeren ikke får sitt
første ønske oppfylt. Dersom det er barn på venteliste etter barnehagelovens
§13 , skal disse tilbys plassen først. Vi støtter departementets syn på at det er
uhensiktsmessig å gi klageadgang ved supplerende opptak bortsett fra når
søkeren har lovfestet rett til prioritet.
d. Pkt 6: "Politiattest". Vi støtter departementets forslag om å ta med siktet og
tiltalt i tillegg til tidligere dømt når det gjelder politiattest for personer som skal
arbeide i barnehage.
2. Vi mener det bør ses nærmere på om saksbehandlingsreglene for opptak i barnehage
kan gjøres enda enklere og klageretten begrenses. En mulighet kan være å erstatte
klageretten med at søker skal ha mulighet for å søke overgang til annen barnehage der
søkeren har fortrinnsrett etter at barn med rettigheter etter barnehagelovens § 13 er

behandlet.
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Sak 0052/05
VEDTAK:
Modum kommune uttaler fig. om forslaget til forskrifter til ny barnehagelov
1. Forslaget til forskrifter til ny barnehagelov ivaretar barnehagens kvalitet, forenkler
saksbehandlingen og er brukervennlig.
a. Pkt 1.2.1: "Norm for pedagogisk bemanning." Vi støtter videreføring av norm
for pedagogisk bemanning med en pedagogisk leder per 14 - 18 barn når barna
er over tre år og en pedagogisk leder per 7 - 9 barn når barna er under tre år.
b. Pkt 2.4.3: "Tilnærmet felles regler for alle stillingstypene." Vi ser det som
positivt at det blir ens praksis for behandling av dispensasjoner både når det
gjelder saksbehandlingsnivå og av ulike stillingstyper. Vi foreslår at
dispensasjon kan gis for inntil ett år ad gangen.
c. Pkt 3: "Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage". Vi støtter
forslaget om at opptakskriteriene og opptakskrets defineres i vedtektene. Vi
mener det bør være klagerett ved tildeling av plass dersom søkeren ikke får sitt
første ønske oppfylt. Dersom det er barn på venteliste etter barnehagelovens
§ 13 , skal disse tilbys plassen først. Vi støtter departementets syn på at det er
uhensiktsmessig å gi klageadgang ved supplerende opptak bortsett fra når
søkeren har lovfestet rett til prioritet.
d. Pkt 6: "Politiattest". Vi støtter departementets forslag om å ta med siktet og
tiltalt i tillegg til tidligere dømt når det gjelder politiattest for personer som skal
arbeide i barnehage.
Vi mener det bør ses nærmere på om saksbehandlingsreglene for opptak i barnehage kan
gjøres enda enklere og klageretten begrenses. En mulighet kan være å erstatte klageretten med
at søker skal ha mulighet for å søke overgang til annen barnehage der søkeren har fortrinnsrett
etter at barn med rettigheter etter barnehagelovens § 13 er behandlet.

Vedlegg:

Brev til barnehagene i Modum
Høringsnotat (forskrifter til ny barnehagelov) følger saken som utrykt vedlegg,
men sendes HFUs medlemmer og varamedlemmer

Saksopplysninger:
I forbindelse med overgangen til ny barnehagelov fra 1. januar 2006, gjennomgår BFD alle
eksisterende forskrifter. Viktig i denne gjennomgangen er kvalitet, regelforenkling og
brukervennlighet. Høringsnotatet omfatter forslag til følgende forskrifter:
- norm for pedagogisk bemanning
- midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet for styrer og
pedagogisk leder
- saksbehandlingsregler for opptak i barnehage
- familiebarnehager
- foreldrebetaling i barnehager
- politiattest
- føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av
kontantstøtte
- overgangsregler
Høringsnotatet på forskrifter til ny barnehagelov ble lagt ut 26. september 2005. Høringsfrist
er 21. november. Alle barnehagene i Modum ved samarbeidsutvalg, personale, foreldre og

Sak 0052/05
eiere er invitert med i høringen. Dette er den tredje høringen i forbindelse med den nye
barnehageloven. For at partene skulle få en rimelig frist på å komme med uttalelser og med
dette få med så mange synspunkter som mulig i kommunens uttalelse, ettersendes forslaget til
uttalelse til Hovedutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Vurdering:
Flere av forskriftene foreslås videreført. Et eksempel er forskrift om pedagogisk bemanning. I
saker der fylkesmannen tidligere har vært saksbehandler, forslås kommunen som
saksbehandler og fylkesmannen som klageinstans. Dette gjelder for eksempel
dispensasjonssaker. Det legges opp til at lokal kunnskap skal legges til grunn ved avgjørelser,
noe som sikrer økt lokal frihet. Forskriften om saksbehandling for opptak i barnehage følger
av at forvaltningslovens saksbehandlingsregler ikke lenger gjelder, men erstattes av like regler
for opptak i kommunale og private barnehager. Samlet sett synes forslaget til nye forskrifter å
ivaretar barnehagens kvalitet. Kommunens rolle som barnehagemyndighet trer tydelig fram
parallelt med at brukerne ivaretas. Med tanke på både videreføring, enklere saksbehandling og
de helt nye forskriftene, er det spennende å stå foran videre utvikling av barnehagen.

