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Verdal kommune
Rådmannen

Barne- og familiedepartementet
Postboks 8036 Dep.
0030 Oslo

Deres re :

Vår re : A UGR 2005/8637

Dato: 24.11.2005

Forskrifter til ny barnehagelov - Høringsuttalelse
Vedlagt oversendes Høringsuttalelse til Forskrift til ny barnehagelov. Saken ble behandlet i
Driftskomiteen i møte den 22. november 2005 under sak nr. 52/05.
Vedtaket i saken framgår av vedlagte sakspapirer. Det vises til dette.

Med hilsen

Aud Grande

rådgiver
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Verdal kommune
Sakspapir

Forskrifter

til ny barnehagelov

Saksbehandler :
E-post :
Tlf.:

- Høring

Aud Grande
aud.grande@verdal.kommune.no
74048274

Arkivrefs
2005/8637 - /Al0

Saksordfører: (Ingen)

Møtedato
22.11.2005

Utval
Driftskomiteen i Verdal

Rådmannen

tilrår at driftskoini,teen

Saksnr.
52/05

gjør slikt ved

1. Driftskomiteen slutter seg til forslag til forskrifter til ny barnehagelov.

Vedlegg:
Forskrifter til ny barnehagelov - Høringsnotat.

Andre saksdokumenter

(ikke vedlagt):

Ingen
Saksopplysninger:

Ny lov om barnehager trer i kraft 1. januar 2006. Forslag til forskrifter er en oppfølging av
Stortingets behandling av lov om barnehager, Ot.prp. 72 (2004-2005). Departementet har
gått gjennom de eksisterende forskrifter med tanke på kvalitet, brukervennlighet og
forenkling. Det er ikke foretatt noen større endringer i forhold til dagens forskrifter. Det er i
hovedsak en videreføring av dagens forskrifter.
Høringsfristen er satt til 21. november 2005.
Høringsnotatet omfatter følgende forskrifter:
1. Forskrift om norm for eda o isk bemannin :
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Stortinget besluttet, i samsvar med forslaget i proposisjonen, at det fortsatt skal være en
pedagognorm, dvs. en norm for antall barn pr. pedagogisk leder.
I forslaget til ny forskrift videreføres dagens norm, dvs. en førskolelærer pr. 7-9 barn under 3
år og en pr. 14-18 barn over 3 år.
2. Forskrift om midlertidi o vari dis ensas'oner o unntak fra utdannin skravet for st er
o eda o 'sk leder:
Departementets forslag til en felles forskrift og unntak fra utdanningskravet er utarbeidet
med tanke på forenkling.Ved behandling av lovforslaget ble det besluttet at det fortsatt skal
gis dispensasjonsregler i forskrift. I forskriften er det foreslått at kommunen skal behandle
søknader både om midlertidig og varig dispensasjon.
3. Forskrift om saksbehandlin sre ler for o tak i barneha e:
Forslag til saksbehandlingsregler for søknader om opptak er utarbeidet på bakgrunn av de
føringer som ble gitt i Odelstingsprp. som lå til grunn for lovbestemmelsen. Formålet med
forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte som ivaretar søkernes
rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling.
4. Forskrift om familiebarneha er
5. Forskrift om foreldrebetalin i barnehager
6. Forskrift om politiattest
Forskrift 4, 5 og 6 er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk.
7. Forskrift om førin av re ister til bruk i forbindelse med kontroll av bere
utbetalin av kontantstøtte .
Denne flyttes fra lovtekst til forskrift.

in o

8. Godk'ennin s likt - forskrift om over an sre ler:
Plikten til å søke om godkjenning som barnehage er skjerpet i den nye bamehageloven.
Etter § 6 plikter virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, å søke godkjenning som barnehage når tre nærmere
angitte kumulative vilkår er oppfylt.
Det første vilkår (pkt. a) er skjerpet i forhold til tidligere rett.
Tidligere var vilkåret i pkt. a slik: Dersom virksomheten var regelmessig og at flertallet av barna har en ukentlig oppholdstid på mer enn

20 timer.
Den nye loven sier at det er tilstrekkelig at minst ett av barna har en ukentlig oppholdstid på mer enn 20 timer.
Når § 6 i den nye loven trer i kraft l.januar 2006, vil en del virksomheter som allerede er i drift, bli godkjenningspliktige.
Departementet antar at en del av aktuelle virksomheter vil kunne få godkjenning, og at det derfor er uhensiktsmessig å stenge dem i
påvente av godkjenning. Siden dette skjer midt i barnehageåret, foreslår departementet overgangsregler for virksomheter som er i drift og
som blir godkjenningspliktige 1.januar 2006.
Departementet ser at det kan være behov for overgangsregler og har med hjemmel i lovens § 26 foreslått forskrift med nærmere regler om
overgangsregler.

Vurdering:
Forslaget til forskrifter er i hovedsak en videreføring av dagens forskrifter, og det vil derfor
ikke medføre vesentlige konsekvenser for kommunen. Rådmannen vil således ikke
kommentere de mindre endringene i forslaget.
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Forskrift om midlertidi e o vari e dis ensas"oner o unntak fra utdannin skravet for st er
o

eda o isk leder:

Forslaget inneholder en endring når det gjelder dispensasjonssøknader. Pr. i dag er det kommunen som kan innvilge midlertidige
dispensasjoner, mens det er fylkesmannen som kan innvilge varige dispensasjoner. Det er foreslått at kommunen skal behandle søknader

om både midlertidig og varig dispensasjon.

Dispensasjonsbestemmelsen er en "kan-regel" som gir kommunen mulighet til å innvilge
dispensasjonssøknaden eller å avslå den.
Endringen medfører ikke særlig flere oppgaver for kommunen i forbindelse med dispensasjonssøknader
om dispensasjoner.

da det i dag er svært få søknader

Forskriften om saksbehandlin sre ler for o tak i barneha er er ny. Denne bestemmelsen
inneholder 12 punkter som skal bidra til å sikre en forsvarlig opptaksprosess som ivaretar
brukernes behov for rettssikkerhet og effektiv saksbehandling.
Kommunen får en ny oppgave når det gis klagerett over avgjørelser om opptak i private

barnehager, men det er all grunn til å tro at den totale klagemengden vil synke betraktelig når
målet om full behovsdekning oppnås.
Det har vært svært få klager på vedtak om opptak i kommunale barnehager de siste årene.
Ved hovedopptaket våren 2005 var det ingen klager.
Bestemmelsen om odk'ennin s likt o over an sre ler vil medføre flere oppgaver for
kommunen i og med at denne bestemmelsen er skjerpet i forhold til tidligere.
For at kommunen skal kunne følge opp bestemmelsen i lovens § 6, er det imidlertid et sterkt
behov for at departementet kommer med mer utfyllende retningslinjer om kommunens
ansvar og praktisering av godkjenningsplikten.
I forslag til forskrift til ny barnehagelov er det ikke sagt noe om hvordan kommunen skal
praktisere denne bestemmelsen.

Saksprotokoll

i Driftskomiteen

i Verdal - 22.11.2005

BEHANDLING:
Rådmannen la fram endret tilråding som følger:
Driftskomiteen slutter seg til forslag til forskrifter til ny barnehagelov.
Ved votering ble den endrede tilrådinga enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Driftskomiteen
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