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Forslag til forskrifter til ny barnehagelov - Høring
Vi viser til brev fra Barne- og familiedepartementet av 26. september 2005.
Kommunal- og regionaldepartementet viser til forslag til forskrift om norm for
pedagogisk bemanning, og forslaget om at normen videreføres på dagens nivå. Dvs. at
det skal være en pedagogisk leder pr. 14-18 barn når barna er over tre år, og en
pedagogisk leder pr. 7-9 barn når barna er under tre år, og barnas daglige oppholdstid
er over seks timer. Det foreslås videre at kommunen gis adgang til å innvilge
midlertidig dispensasjon fra bemanningskravene for inntil to år av gangen, når særlige
hensyn tilsier det. Barne- og familiedepartementet begrunner dispensasjonsadgangen
blant annet med at kommunen med sin lokalkunnskap vil være den nærmeste til å
vurdere hva som vil være best i den konkrete situasjonen.
Av barnehageloven § 18 går det fram at bemanningen i den enkelte barnehage må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Etter
Kommunal- og regionaldepartementets vurdering er dette en tilstrekkelig regulering av
hvilken bemanning det bør være i barnehagene. Vi viser i denne sammenheng til at det
av hensyn til kommunal handlefrihet og behov for lokale tilpasninger ikke må legges
for mange føringer på hvordan kommunene skal innrette produksjonen av
velferdstjenester. Dette gjelder særlig på områder hvor det er behov for rom for lokale
tilpasninger, og hvor det er liten fare for at variasjoner i måten tjenestene produseres på
vil få alvorlige konsekvenser for kvaliteten på tjenestene.
Av barnehageloven § 18 går det videre fram at departementet skal gi utfyllende
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forskrifter om pedagogisk bemanning i barnehager. På bakgrunn av det ovennevnte ber
Kommunal- og regionaldepartementet om at departementet kun fastsetter en
veiledende norm for bemanning, og at bestemmelsene om dispensasjon utgår fra
forskriften.
Kommunal- og regionaldepartementet ber videre om å bli orientert om
hovedtendensene i høringen av forslagene til forskriftene til den nye barnehageloven.
Vi ber særlig om å bli orientert om kommunesektorens synspunkter på forslagene.
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