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i.Forsla til forskrift om eda o isk bemannin
Barneombudet vil gi positivt uttrykk for at pedagognormen blir opprettholdt og har ingen
innvendinger mot forslag til forskrift.

2. Forsla til forskrift om midlertidi e o vari e dis ensas'oner
Barneombudet har ingen kommentar til forslag til forskrift om midlertidige og varige
dispensasjoner annet enn at det er viktig at våre små kommuner må iaktta habilitets-
problematikk etter forvaltningsloven ved behandling av dispensasjonssøknader.

3. Forskrift om saksbehandlin sre ler for o tak i barneha e
Det er i dag mange som har barnehageplass og mange som søker plass. Det kan være
klargjørende for dem med en forskrift om saksbehandlingsregler. En forskrift vil også sikre
lik behandling i forskjellige kommuner. Barneombudet har ingen ytterligere kommentarer.

4. Forskrift om familiebarneha er
Det fremgår av forskriften om familiebarnehager at det stilles andre krav til godkjenning av
en familiebarnehage enn en vanlig barnehage. Det er greit, men Barneombudet er lei av at
Barne- og familiedepartementet ikke kan benytte de anledninger som gis (under gitte forut-
setninger) til å fremheve at familiebarnehagene skal godkjennes etter forskrift om miljørettet
helsevern. Barne- og familiedepartementet er vel orientert om at det syndes mot godkjenning
etter denne forskriften, og Barneombudet mener departementet kunne benytte denne an-
ledningen til å fremheve forskriften både til informasjon for dem som ønsker å starte familie-
barnehage, for de som har barn i familiebarnehage og for kommuneadministrasjonen - som
også ignorerer forskriftens bestemmelser. Forskriften skal medvirke til at barn får et godt
daglig oppvekstmiljø, og det er viktig for barn og unge at forskriftens bestemmelser blir
respektert.

I denne forbindelse vises det til Barneombudets brev til Barne- og familiedepartementet
datert 21.04.05 om et godt barnehagemiljø og Barne-og familiedepartementets svar datert
12.05.05. Sitat fra departementet settes i kursiv:  "La meg spesielt trekke frem arbeidet med å

forbedre informasjonen om dagens rettigheter, barns og foreldres medvirkning i barnehagen,
barns kunnskap om helse, myndighetenes ansvar for veiledning og tilsyn, generelle krav til
barnehagemiljøet og tiltak mot mobbing. "
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Det fremgår også av brevet at Barne- og familiedepartementet blant annet arbeider sammen
med Sosial- og Helsedirektoratet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) for
å utforme en informasjonsbrosjyre til foreldre om blant annet barns helse og trivsel i
barnehagen, generelle miljøkrav og om barnehagens fysiske og psykososiale miljø. Det er
dette forskrift om miljørettet helsevern handler om, og den gjelder så vel i familiebarnehager
som vanlige barnhager. Barneombudet mener barnehageloven må ha henvisninger til for-
skriften.

5. Forskrift om foreldrebetalin i barneha er.
Barneombudet støtter forslaget om å endre § 4 i forskriften om foreldrebetaling, slik at
det går klart frem av forskriften hvilke avstemningsregler som gjelder. Det kan være klar-
gjørende for de aktuelle parter og derved konflikthindrende.

Barneombudet støtter også forslag om å endre begrepsbruker fra "vedtak om
foreldrebetaling" til "fastsetting av foreldrebetaling."
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