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HØRINGS - FORSLAG TIL FORSKRIFTER TIL NY BARNEHAGELOV

Hva saken gjelder
Med dette oversendes Randaberg kommunes administrative høringsuttalelse til nye forskrifter
til ny barnehagelov. Det politiske møteprogrammet i kommunen, har ikke gjort det mulig å
behandle uttalelsen politisk.

Kommentarer fra Randaberg kommune er satt inn i ramme. Punkter i den enkelte forskrift som
ikke er kommentert tilsluttes uten merknader.

1. Forskrift om norm for pedagogisk bemanning
Randaberg kommunes kommentarer:
I likhet med at ledelsen av barnehagen er en viktig brikke i utviklingen og
kvalitetssikring av innholdet i barnehagen , er barnehagepedagogisk kompetanse i
gruppene en nødvendighet.

Randaberg kommune mener at i den grad det skal gis en retningsgivende norm i en
forskrift , må den sikre at den pedagogiske bemanningen økes i forhold til gjeldene
norm . Like viktig er det at en evt. bemanningsnorm omfatter hele bemanningen . Dvs. et
gitt totalt antall arbeidstimer i barnegruppene relatert til oppholdstimer for barna hvor
en viss andel pedagogisk kompetanse sikres.
HØyere pedagogtetthet er i tråd med OECD- rapporten som peker på viktigheten av
bruke pedagogenes mulighet til å arbeid mer målrettet i forhold til læring og

språkopplæring jfr. St. meld. nr. 30 (2003 - 2004) Kulturfor læring.
Randaberg kommune vil også sterkt understreke viktigheten av å tilstrebe høy andel
fagarbeidere og tverrfaglig kompetanse i barnehagene.
Ved videreføring av dagens forskrift vil ikke behovet for økt pedagogisk bemanning
ivaretas , heller ikke den totale bemannin en den tiden barna er i barneha en. Ved å
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knytte bemanningsnormen

til antall barn pr. pedagogisk leder , og ikke til pedagogisk

grunnbemanning, vil en ved andre driftsformer ha flere pedagogiske ledere på samme
avdeling.
Randaberg kommune mener derfor at lederstillingen ikke bør knyttes direkte til
forskriften, men knytte antall barn per pedagogisk bemanningen.

2. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for
styrer og pedagogisk leder

Randaberg kommunes kommentar:
§ 1.Innføringen av dispensasjonsreglene ble innført i en periode med stor mangel både
på barnehageplasser og førskolelærere. Nå i ny lov om barnehage er det åpnet for at
også andre pedagoger enn førskolelærere kan inneha stilling som pedagogisk leder. Det
synes derfor noe uforståelig at departementet Ønskerå fortsette tidsperioden for
dispensasjon samtidig som de utvider hvilke utdanninger som kan inneha stilling som
pedagogisk leder / førskolelærer.

Randaberg kommune vil derfor ikke støtte forslaget om muligheten for dispensasjon
fra utdanningskravet inntil 2 år. Grensen settes til inntil 1 år.
At myndigheten tillegges kommunene er i samsvar med den utvidede
barnehagemyndigheten som er hjemlet i ny lov.

§ 2. Muligheten for å innvilge varig dispensasjon er ikke i tråd med Randaberg
kommunes Ønskeom å styrke pedagogtettheten og sikre et høyt faglig miljø.

3. Forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage
Randaberg kommunes kommentarer:
Randaberg kommune støtter ny forskrift om saksbehandlingsregler
barnehage.

for opptak i

Det har ikke vært mulig å gjennomføre forvaltningslovens bestemmelser om
saksforberedelse til enkeltvedtak og samtidig et hensiktsmessig og effektivt opptak til
plass i barnehage . Samtidig har kombinasjonen av samordna opptak og ulike regler for
kommunale og private barnehager , ikke vært heldig med tanke på søkernes
rettsikkerhet.

Randaberg kommune mener derfor at det er særs positivt at saksbehandlingsreglene
gjelder alle barnehager og støtter forskriftens formål i sin helhet.
§ 3. Ved tildeling av plass er det i ny forskrift et skille mellom saksgang i hovedopptak
og ved supplerende opptak . Dette støttes . Ved supplerende opptak er søkere med
lovfestet rett til prioritet som ikke tilbys plassen, sikret en særskilt klagegang . Dette vil
medføre et merarbeid

for kommunen , da den lovfestede retten til prioritet er utvidet til

å gjelde også barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og
4-4 o o så vil 'elde søknader til rivate barnepa er. Randaber kommune er o så
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noe usikre på om denne formuleringen er nødvendig for å sikre rettsikkerheten til disse
søkerne. Barn med lovfestet rett til prioritet har blitt prioritert både i hovedopptak og
supplerende opptak . Ny informasjon om klageadgang kan derfor synes noe
unødvendig.

§ 6. Klageadgangen er foreslått utvidet til også å gjelde klage dersom ikke første Ønske
oppfylles. Dette forslaget er vi særs uenig i. I dag har foreldre mulighet til å søke
ønskede alternative barnehager i prioritert rekkefølge og samtidig stå på en venteliste
til Ønsket barnehage . Dette forslaget vil medføre betydelig saksbehandling og falske
forhåpninger om at plass på førstevalget alltid kan oppnås.
Randaberg kommune foreslår derfor at klageadgang gjelder søkand om
barnehageplass og at klageadgang til første Ønske tas bort.
§ 8 Kommunens ansvar og myndighet vedrørende gjennomføring av

klagebehandlingen støttes.

4. Forskrift om familiebarnehager
Randaberg kommune har ingen familiebarnehager og velger av den grunn å ikke uttale seg om
ny forskrift.
5. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager
Randaberg kommune støtter de foreslåtte endringene i forskriften.

6. Forskrift om politiattest
Randaberg kommunes kommentarer:
Randaberg kommune støtter den utvidelsen som er foreslått i forhold til hvilke
straffebud i straffeloven som skal fremgå av politiattesten.
Den foreslåtte utvidelsen om at politiattesten også skal gjelde for barnehagelokalenes
eier og familie som er tilstede i åpningstiden , støttes. Randaberg kommune støtter
videre at dette også presiseres i saksdokumentene vedrørende godkjenning av

barnehagen.
For å sikre barnas trygghet bør en eventuell fornyet attest vurderes . Randaberg
kommune ser det som positivt om det skjer som følge av ny politiregisterlov § 35.

7. Forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og
utbetaling av kontantstøtte
Randaberg kommune har ingen merknader.

8. Forskrift om overgangsregler
Randaberg kommune har ingen merknader.
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Svein Olav Kristensen
Leder Barn og familie

Anne Jorunn Bjørkum
Saksbehandler
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