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Høring  -  forslag til forskrifter til ny barnehagelov
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Fylkesmannen i Vestfold viser til departementets høringsbrev om uttalelse til i alt 8 forskrifter til
barnehageloven. Fylkesmannen vil på bakgrunn av forslagene gi følgende uttalelse:

Forslagene til nye forskrifter har som mål å sikre kvaliteten av disse gjennom regelforenkling og
brukervennlighet. Etter Fylkesmannen syn har en lyktes i dette både ved at enkelte områder omtalt
i tidligere forskrifter nå er tatt ut og gjengis som merknader til forskriften og på denne måten gjør
selve forskriften lett å forstå og håndtere.

Forskrift  om norm for  pedagogisk  bemanning
Departementet ber høringsinstansene særskilt om å vurdere om forholdstallene er hensiktsmessige,
eller om det bør være andre antall barn per pedagogisk leder.
Fylkesmannen ønsker å presisere at pedagognormen ikke er en norm for gruppestørrelse, men
antallet barn reguleres av antall pedagoger. Generelt mener fylkesmannen at man bør være varsom
med for detaljert regulering av forhold som kommunene selv kan ivareta. Den foreslåtte
pedagognormen bygger likevel på en langvarig og historisk forankring med basis i sterke
kvalitetshensyn. I en tid hvor vi nå står overfor en sterk utbygging av sektoren er det viktig, i hvert
fall inntil videre, å sikre en sterk omtalt kvalitet på barnehagetilbudet. Få områder i
barnehageloven har slike direkte føringer og innvirkninger innenfor kvalitetsbegrepet som normen
for antall barn per pedagog.
Fylkesmannen tiltrer av den grunn forslaget om å videreføre tidligere fastsatte normtall i den
størrelsesorden som omtalt.

Forskrift  om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet  for styrer og
pedagogisk leder
Forskriftsforslaget tar til orde for å gi midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og
pedagogisk leder for inntil to år av gangen etter at stillingen har vært offentlig utlyst og det ikke
har meldt seg søkere (§ 1).
I § 2 foreslås det at en person som har hatt midlertidig dispensasjon i tre år skal kunne innvilges
varig dispensasjon. Fylkesmannen ber departementet vurdere om det ikke er mer hensiktsmessig å
hjemle en varig dispensasjon opp mot fire år. Argumentene for dette kan være at når en hjemler en
dispensasjonsordning for to år av gangen vil det være logisk å følge opp dette med en varig
dispensasjon etter to ganger to år. Dette vil kunne sikre en mot evt misforståelser om dispensasjon
var gitt for to pluss to år eller to pluss ett osv. Videre vil en bestemmelse om varig dispensasjon
etter først fire år kunne gi en mulighet for både kontinuitet i den perioden dispensasjon gis og
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mulighet for å fremskaffe kvalifiserte søkere eks. personer under 4-årig utdanning,
deltidsutdannede mv.

Forskrift  om saksbehandlingsregler  for opptak  i barnehage
Fylkesmannen er svært tilfreds med at departementet nå har lagt frem en forskrift på dette temaet.
Dette har vært sterkt etterspurt av kommunene. Klare retningslinjer vil gjøre dette arbeidet
enklere.
Fylkesmannen ber likevel departementet vurdere hvorvidt klageretten bør begrenses til de tilfelle
hvor barnet ikke har fått plass. Klageadgang i forhold til at man ikke har fått oppfylt ønske om 1.
prioritet vil kunne bety et betydelig merarbeid for kommunene.

Forskrift  om familiebarnehager
Fylkesmannen har ingen merknader til forslaget.

Forskrift  om foreldrebetaling
Fylkesmannen støtter endringen om at selve maksbeløpet, som fastsettes av stortinget, tas ut av
forskriften.
§ 2 sier derimot at foreldrebetaling for et deltidstilbud skal settes lavere enn foreldrebetaling for et
heldagstilbud. Dersom Stortinget ikke setter noen rammer for hvor stort dette beløpet kan være
(eksempelvis prosenter av maksbeløpet) kan en oppleve eiere som ønsker å sette den
uforholdsmessig høyt. Fylkesmannen mener derfor departementet bør vurdere dette nærmere.

Øvrige  forskrifter
Fylkesmannen har ingen merknader til de øvrige forskriftene i høringsbrevet.

Med hilsen
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