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Høring fra Midtre Gauldal kommune - forslag til forskrifter til ny
barnehagelov.
Høringsuttalelsen fra Midtre Gauldal kommune er bygd på uttalelser fra private og
kommunale barnehager med Rådmannens kommentar til hver forskrift. Saken ble lagt
fram for Kultur- og opplæringsutvalget den 17. november, og rådmannens kommentarer
ble vedtatt mot en stemme.
*Forslag til forskrift om pedagogisk bemanning , gitt med hjemmel i barnehageloven
§19, sjette ledd.
§ 1. - Forslaget om en pedagogsikk leder pr. 14 -18 barn over tre år og 7-9 barn under tre
er for lite.
Barnehagegruppas forslag er en pedagogisk leder + en førskolelærer på 16-18 barn over 3
år /7-9 barn under 3 år. Førskolelærer erstatter da en assistent på gruppen.
Ved åpningstid over 8 t pr. dag må bemanning økes.
Dette begrunnes ut fra ny rammeplan og føringer som gis til pedagogsk kompetanse i
personalet. Sammenliknet med andre land er pedagogtettheten i Norge lav, men krav til
personalet er høyt.
§2. Styrers tid til administrasjon

bør fastsettes til minimum 40% pr. barnehage

i tillegg til

normen for pedagogisk bemanning.
Uansett barnehagens størrelse er det en del faste oppgaver som må løses, og tid til dette
bør sikres med et minimumstall.
§3. Barnehagegruppa er skeptisk til at kommunen kan gi midlertidig dispensasjon for
inntil to år av gangen. Vårt forslag er ett år.
Rådmannens kommentar.
§ 1. Rådmannen er enig i at den pedagogiske bemanningen må økes, men er skeptisk til en
paragraf som låser bemanningen for sterkt. Det bør være rom for skjønn ut fra gruppens
sammensetning og pågående aktivitet.
§2. Å fastsette en minimumstid til administrasjon kan være greit for barnehager som
styres en og en, men i en tid der en ofte organiserer flere barnehager/skoler under samme
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administrasjon, vil rasjonalisering og effektivisering gi resultater som gir tidsmessige
gode arbeidsforhold med mindre enn 40% ledelse pr. enhet.
§3. Rådmannen er enig i barnegruppas uttalelse.
* Forslag til forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder.
§ 1. Midlertidig

dispensasjon

bør gis for bare ett år av gangen. Ellers er det enighet om

resten av paragrafen.
§2. Varig dispensasjon bør ikke gis. Kravet til utdanning og profesjon er ufravikelig og
dispensasjon bør bare gis midlertidig.
§3-5. Gruppen er enig i forslag til forskrift.
Rådmannens kommentar: Enig i overnevnte uttalelse.
* Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage.
§1. OK
§2. Viktig å få fram at opptakskriteriene skal være objektive og etterprøvbare for etter
hvert å få færre klager på opptak.
§3. Viktig at alle som ikke har fått plass etter førsteønske får stå på venteliste ved den
barnehagen de har som førsteprioritet selv om de begynner ved en annen barnehage.
De andre paragrafene er tydelige og får full oppslutning fra bhg-gruppen.
Rådmannens kommentar: Enig i bhg-gruppens synspunkter. Foreldre må pålegges plikt
til å si fra om de vil stå på venteliste eller ikke. Dette for å få oversikt over behovet.
* Forslag til forskrift om familiebarnehage.
Gruppen har ingen motforestillinger til forslag i denne forskriften.
Rådmannen er enig i forslaget.
* Forslag til forskrift om foreldrebetaling i barnehager.
§ 1 Maksimalgrense for foreldrebetaling.
Når mange barnehager også får utvidet åpningstid som omfatter kveld og natt, burde
foreldrebetaling bli definert i forhold til maks. brukertid pr. dag. I paragrafen står det at
heldagstilbud er en ukentlig oppholdstid på 41 t eller mer. Dette "mer" er for vagt ut fra
dagens situasjon med nattåpne barnehager.
Rådmannen er enig i at dette bør presiseres mer.
Viktig også med tydelig signal om at barnehageeier

skal få dekket reduksjon

i

foreldrebetaling knyttet til søskenmoderasjon.
Rådmannen merker seg at kommunen pålegges å ha en ordning som kan tilby
barnefamilier med lavest betalingsevne en reduksjon i eller fritak for foreldrebetaling,
men er usikker på hvordan dette skal ordnes i praksis.
* Forslag til forskrift om politiattest.
§2. Det er viktig å sikre barn best mulig mot overgrep. For enda bedre sikring burde det
kunne kreves fornyet attest med fem års mellomrom. Her avventes ny politiregisterlov
§35.
Rådmannen slutter seg til bhg-gruppens uttalelser.
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*Forslag til forskrift om føring av register
beregning og utbetaling av kontantstøtte.

til bruk i forbindelse

med kontroll

av

Forslaget er i tråd med den registrering kommunen utfører pr. dato. Ingen kommentarer
til registrering foreligger fra gruppen eller Rådmannen.
* Forslag til forskrift om overgangsregler.
Forslaget innebærer ingen endring for noen av våre barnehager og gruppen har derfor
ingen kommentarer.
Rådmannens kommentar: Forskriften har ingen innvirkning på våre virksomheter.
Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser.
Rådmannens kommentarer:
Normen for pedagogsikk bemanning vil ikke gi noen økonomisk konsekvens slik den
foreligger, men dersom kravene skjerpes, vil det kunne gå ut over andre tjenester hvis
endringene ikke blir fulgt opp fra statlig hold. Kommunen er seg sitt ansvar bevisst - for
alle innbyggere - og vil legge tilbudene best mulig til rette for alle parter innenfor de
gitte rammer.
På den administrative side kan det bli en del merarbeid gjennom nye
saksbehandlingsregler for opptak. Også ved å være klageinstans for foreldre i de private
barnehagene kan det bli flere klagesaker å behandle, men det er med å sikre lik
behandling.
Det kan også bli flere søknader om dispensasjon, men vår kommune har pr dato ganske
god tilgang på utdannete førskolelærere.
Til tross for dette imøteser Rådmannen nye forskrifter med tro på at endringen bedrer
kvaliteten, forenkler regelverket og gir bedre brukervennlighet.

Med hilsen

o t)&44Å
Kari Wolden
pedagogisk veileder
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