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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL NY
BARNEHAGELOV

Hovedutvalg - kultur/undervisning

behandlet i møte 10.11.2005 sak 96/05. Følgende vedtak ble

fattet:
Hovedutvalgets vedtak:

1. Hovedutvalget for kultur og undervisning slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse på

høringsnotatetom forslagtil forskrifter til ny barnehagelov.
2. Høringsuttalelsen oversendes Barne- og familiedepartementet.

Med hilsen

Tormod Aulebo
Skole- og barnehagesjef

Arnhild Sørbø
konsulent

Saksprotokoll
Utvalg:
Motedato :
Sak:

Hovedutvalg - kultur/undervisning
10.11.2005
96/05

Arkivsak :
Tittel :

05/4675
SAKSPROTOKOLL : HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFT TIL
NY BARNEHAGELOV

Behandling:
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Hovedutvalgets vedtak:

1. Hovedutvalget for kultur og undervisning slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse på
høringsnotatet om forslag til forskrifter til ny barnehagelov.
2. Høringsuttalelsen oversendes Barne- og familiedepartementet.

Hovedutvalg for kultur og undervisning, den 11.11.05

Karl Johnsen
Nestleder

1 av 1

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:

Arnhild Sørbø

Arkivsaksnr.:

05/4675

HØRING - FORSLAG

Arkiv: A10 &00

TIL FORSKRIFT

TIL NY BARNEHAGELOV

Rådmannens innstilling:

1. Hovedutvalget for kultur og undervisning slutter seg til rådmannens forslag til uttalelse
på høringsnotatet om forslag til forskrifter til ny barnehagelov.
2. Høringsuttalelsen oversendes Barne- og familiedepartementet.

Rådmannen i Skien
Knut Wille

Tormod Aulebo
Skole- og barnehagesjef

Bakgrunn:
Ny lov om barnehager (barnehageloven) ble vedtatt 17. juni 2005. Loven erstatter lov av 5.
mai 1995 nr. 19 om barnehager (barnehageloven). I forbindelse med overgangen til ny
barnehagelov gjennomgår BFD alle de eksisterende forskriftene med tanke på kvalitet,
regelforenkling og brukervennlighet.
Dette høringsnotatet omfatter følgende forskrifter:
-

forslag til forskrift om norm for pedagogisk bemanning
forslag til forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder
forslag til forskrift om saksbehandlingsregler
for opptak i barnehage
forslag til forskrift om familiebarnehager
forslag til forskrift om foreldrebetaling i barnehager
forslag til forskrift om politiattest
forslag til forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av
beregning og utbetaling av kontantstøtte
forslag til forskrift om overgangsregler.

Miljøkonsekvenser:
Vi kan ikke se at det gir noen miljøkonsekvenser
forskrifter til ny barnehagelov

å gi en høringsuttalelse på forslag til nye

Fakta:
Se høringsnotatet om forskrifter til ny barnehagelov som følger som trykt vedlegg.

HØRINGSUTTALELSE:
(står i kursiv)

-

forslag til forskrift om norm for pedagogisk bemanning

Ingen innvendinger til forslaget.
-

forslag til forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

og unntak fra

Ingen innvendinger til forslaget.
-

forslag til forskrift

om saksbehandlingsregler

for opptak

i barnehage

Høringsnotatet viser til at flere kommuner har hatt problemer med gjennomføringen av
samordnet opptak . I Skien har vi praktisert samordnet opptak med de private
korttidsbarnehagene i minst 20 år. Erfaringene og tilbakemeldingene fra de siste 3-4 årene,
når alle de ikke- barnehagene har vært med, viser at vi har et smidig og effektivt opptak.

På enkelte områder ser vi behov for klare regler, men mener disse ikke må være for detaljerte
og snevre. Dessuten kan mer detaljerte regler nedfelles i samarbeidsavtalene som vi har med
barnehagene.
•

§ 2 Barnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier.

Hvorfor må dette vedtektsfestes?
Barnehagene i en kommune må være for alle barn i kommunen, samme hvor de bor.
Hvis hver barnehage skal definere sin opptakskrets og - kriterier frykter vi at enkelte
barnehager ekskluderer barn som bor på 'feil" sted. Det vil være med på å opprettholde
forskjeller mellom barnehager med mange ressursterke familier og de som har mer
sammensatt familiebakgrunn.
Vi er opptatt av likebehandling av ikke-kommunale og kommunale barnehager. Begrepet
burde heller hete " likebehandlin av barn o oreldre i kommunen ". Ved å vedtektfeste
opptakskrets og -kriterie forsterkes forskjeller mellom barnehager. Tror også det vil bli
problematisk med en slik detaljregel når vi har full dekning på plasser.
Samme gjelder med alders- og kjønnssammensetning. Det kan være ønskelig å ha den
"ideelle gruppe ", men virkeligheten er ikke slik. Noen år er det mange gutter i en gruppe,andre år jevnt fordelt med gutter og jenter.
Det kunne vært ønskelig at kommunale og ikke-kommunale barnehager hadde de samme
opptakskriterier fordi drift er basert på stor tildeling av offentlige midler. Ser samtidig
behovet for at enkelte grupper måfå ha særinntak, -f eks sykehus, trosamfunn og bedrifter.
Ut over dette bør alle barn ha rett til å søke i alle barnehager.
Vi vil særlig gjøre oppmerksom på et hinder som nå står igjen for åfå plass i en del av de
ikke-kommunale barnehagene. Det er prinsippet om kjøp av andel som "inngangsbillett" til
barnehagen. I noen av de ikke-kommunale barnehagene i Skien koster en andel fra ca 2500
til 8ooo kr. Dette ekskluderer enkelte familier fra å ta plass i den nærmeste barnehagen, selv
om pengene skal refunderes når barnet slutter. Andelsprinsippet bør gjennomgås.
§ 6 Klagerett
Det spørres særskilt om hvorledes klageretten bør begrenses.
Kommunens klageinstans skal være klageorgan for både kommunale og ikke-kommunale
barnehager. Antall klager har avtatt i årenes løp fordi dekningen har blitt bedre . Kommunen
setter av plasser til å kunne behandle og evt. imøtekomme klager. Dette må nå også ikkekommunale barnehager gjøre.
Det bør være lik adgang for alle søkere (kommunale / ikke-kommunale ) å kunne klage. Men

klageretten bør forbeholdes de som ikke har fått noe tilbud.
De som ikke er fornøyd med det tilbudet de har fått, bør heller stå på ventelista framfor å
bruke tid og ressurser ( saksbehandling ) på klager . Vi opplever mye bevegelse på ventelista,
særlig i løpet av våren , som kan muliggjøre

endringer . For å få til et smidig og effektivt

system som også i varetar rettssikkerhet , må det være enkelt og ikke svært detaljert med
mange pålegg av ymse slag.

-

forslag til forskrift

om familiebarnehager

Ingen innvendinger til forslaget.

forslag til forskrift om foreldrebetaling

i barnehager

Ingen innvendinger til forslaget
-

forslag til forskrift om politiattest

Ingen innvendinger til forslaget.
forslag til forskrift om føring av register til bruk i forbindelse
beregning og utbetaling av kontantstøtte
Ingen innvendinger til forslaget.
-

forslag til forskrift om overgangsregler.

Ingen innvendinger til forslaget.
Vedlegg:
Høringsbrevet
Høringsliste
Høringsnotatet

Utrykt vedlegg:
Ny barnehagelov gjeldende fra 01.01.06

med kontroll av

