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Høring - Forslag til forsk rifte r til ny barnehagelov
Justisdepartementet

viser til Barne- og familiedepartementets brev av 26. september

2005.
Vi har følgende merknader:
Justisdepartementet har merket seg at Barne- og familiedepartementet på et senere
tidspunkt vil ta stilling til om det skal utarbeides en felles forskrift til barnehageloven,
om forskrifter som gjelder samme forhold kan slås sammen eller om systemet med
flere forskrifter skal opprettholdes. Justisdepartementet ønsker på denne bakgrunnen å
understreke betydningen av arbeidet med gjøre forskriftsverket enklere tilgjengelig for
brukerne. Dette gjelder ikke minst på barnehageområdet. Arbeidet med å samle eller
slå sammen forskrifter kan her være et viktig tiltak for å gjøre regelverket mer
brukervennlig.
Forslaget til forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra kravet for

styrer og pedagogisk leder § 2 fjerde ledd omhandler vurderingen forut for vedtak om
varig dispensasjon fra utdanningskravet. Leddet henviser til at det skal gis en
"vurdering av vedkommendes reelle kompetanse knyttet til barnehagens
samfunnsmandat". Justisdepartementet er i tvil om denne formuleringen gir anvisning
på et tilstrekkelig klart vurderingstema for kommunen. Det antas at ulike personer for

eksempel vil kunne oppfatte "barnehagens samfunnsmandat' ganske ulikt.
Justisdepartementet ber om at man vurderer om det i stedet kan henvises til de
oppgaver og plikter som følger av lov og forskrift eller et annet mer presist

vurderingstema.
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Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage er etter departementets
skjønn et viktig tiltak. Tildeling av barnehageplass vil være et viktig vedtak for den

familien det gjelder. Det fremgår av forslagets § 3 annet ledd siste punktum at søkere
som ikke har fått tilbud om plass i "ønsket barnehage", skal gis rett til å bli satt på
venteliste ved denne. Forslagets § 4 henviser også til "ønsket barnehage" i forbindelse
med rett til begrunnelse. I forslagets § 6 gis det klagerett til søker som ikke får sitt
"første ønske" oppfylt. Hvordan begrepene forstås vil være bestemmende for søkerens
rettigheter etter de nevnte bestemmelsene. På bakgrunn av høringsnotatet forstår

departementet det slik at man med begge formuleringsmåtene mener å henvise til den
barnehagen søkeren har gitt første prioritet i søknaden om barnehageplass. Om dette
er en riktig forståelse, bør dette komme tydeligere fram i selve forskriften.

Når det gjelder denne forskriftens innhold vises det til Justisdepartementets
høringsuttalelse av 6. januar 2005 i forbindelse med høring av den nye barnehageloven.
Med henvisning til vurderingen av forslagets § 2 i høringsnotatets punkt 3.2 sjette
avsnitt, fremholder vi at det ut fra et kriminalitetsforebyggende perspektiv er viktig at
barn med minoritetsbakgrunn i størst mulig grad sikres plass i barnehager. For at ikke

økonomiske forhold skal begrense disse barnas muligheter til barnehageplass, tillater
vi oss å foreslå at det settes av midler slik at barn som står i fare for å starte skolen med
dårlige norskkunnskaper og kulturkunnskap etter en konkret vurdering kan tilbys fri
eller delvis fri barnehageplass.
Forslag til forskrift om familiebarnehager vil ha hjemmel i § 11 annet ledd og ikke § 10
annet ledd som det står.
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