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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV
Sortland kommune avgir følgende uttalelse vedrørende forslag til forskrifter til barnehageloven :
Dispensasjoner

Dispensasjoner bør begrenses. Utdanningskravet i loven er satt for å sikre at barnehagen har den
nødvendige kompetansen for å sikre barna et likeverdig pedagogisk tilbud av god kvalitet.

En begrensning i dispensasjonsmuligheten er derfor den beste garanti for et likeverdig tilbud.
Det bør ikke være særskilte regler for personer under utdanning.
Det bør ikke gis anledning til varig dispensasjon. Jfr opplæringsloven hvor det står at ufaglærte bare
kan få midlertidig ansettelse et år av gangen.
Behovet for dette vil begrenses nå når loven åpner for at også andre pedagoger kan ansettes som
pedagogiske ledere og styrere.
Saksbehandlingsregler
Det er positivt at alle foreldre, også de som søker plass i private barnehager, skal være sikret en
saksbehandling tilsvarende forvaltningslovens bestemmelser. Det er også positivt at de sikres en
klageadgang.
Høringsnotatet gir en god beskrivelse av vanlige opptakskriterier. Forslaget gir mulighet til å oppfylle
lov- og forskriftskravet uten at det hindrer eier å fastsette kriterier utover de lovpålagte. Dette gir et
merarbeid ved at vedtektene må endres, men det vil også være bevisstgjørende å måtte konkretisere
opptakskriteriene.
Opptaksreglene og klagereglene kan virke unødig detaljerte når vi tar i betraktning at det vil være full
behovsdekning i nærmeste fremtid. Ved full behovsdekning kan man anta at de fleste vil få oppfylt
sine ønsker om barnehageplass, og at klagereglene ikke vil få den anvendelsen vi ser i dag.
Overgangsregler

Sortland kommune støtter forskriften slik den foreligger, og ser ingen grunn til å gi overgangsregler ut
over de som er foreslått.
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