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HØRING  -  FORSKRIFTER  TIL NY BARNEHAGELOV

Byrådet i Oslo vedtok i møte 15.11.2005 Oslo kommunes høringsuttalelse til forskrifter til ny
barnehagelov.

B rådet fattet slik vedtak:

Byrådet avgir i henhold til delegert fullmakt følgende høringsuttalelse til høringsnotat av
26.09.2005 fra Barne- og familiedepartementet "Forskrifter til ny barnehagelov:

§3
Ut fra effektiviseringshensyn og en kortest  mulig saksbehandlingstid,  bør begrunnelsen for
avslaget om tildeling av barnehageplass sendes ut samtidig med avslaget.

Når det gjelder underretning og klagerett ved supplerende opptak gjennom året, til de som har
fått en prioritet ved tildeling av plass i henhold til barnehageloven, bør dette kun gjelde opptak
til de barnehager som vedkommende har satt opp på sin prioriterte liste.

§6
I høringsforslaget har departementene gjennomgående vektlagt at foreldrenes ønsker og behov
skal være styrende for opptaksprosessen. Oslo kommune er enig i at foreldrenes ønsker og
behov skal vektlegges i størst mulig grad, men vil samtidig bemerke at deres ønsker og behov
ikke må bli overstyrende i forhold til klagemuligheter der opptakene har foregått i samsvar med
lov (både forvaltningsloven og barnehageloven) og forskrift (herunder opptakskrets og
opptakskriterier).

Oslo kommune er meget uenig i forslaget om at foresatte skal kunne klage på at de ikke får
plass i den barnehagen de har prioritert høyest.

I og med at alle barnehager må vedtektsfeste opptakskrets- og kriterier, vil begrunnelsen for at
en søker ikke blir tilbudt plass i den barnehagen de ønsket mest som regel bero på, og avslaget
blir begrunnet med, at søkerne faller utenfor opptakskriteriene/opptakskretsen eller at de ikke
ble trukket ut ved tildeling av ledig plass til den barnehagen.
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Dette er en helt legitim grunn til avslag og en klage som ikke er begrunnet utover det faktum at
man ikke fikk sitt første ønske oppfylt, vil i praksis aldri imøtekommes. Dermed risikeres det å
forskriftsfeste en klagerett som kan gi den enkelte søker en oppmuntring/forhåpning om at
klagen vil imøtekommes, hvor det i realiteten er liten mulighet for at klagen vil nå frem.
Klageretten vil i realiteten bli illusorisk.

Forslaget innebærer videre at man risikerer å motta mange klager som synes å være åpenbart
grunnløse, men som likevel blir svært ressurskrevende å behandle og som i tillegg aldri i
praksis vil imøtekommes.

I tillegg vil den vilkårlighet/forskjellsbehandling som departementet søker å unngå i stor grad
bli avhjulpet av en forskriftsfestet bestemmelse om opptakskrets og opptakskriterier.
Med dagens ordning i Oslo er det full anledning til å stå med ønske om overflytting til annen
barnehage når man ikke har fått sitt primære ønske  oppfylt , slik at en klagerett etter det
ovenstående ikke nødvendigvis vil medføre at søker vil få en reell mulighet til å få innfridd sitt
første ønske raskere.

Dersom departementet vedtar forskriften § 6 første ledd, annet punktum i sin nåværende ordlyd
bør klageretten begrenses. Den bør kun gjelde i tilfeller der det har blitt begått
saksbehandlingsfeil eller usakelig forskjellsbehandling. Det vil si der det foreligger
prosessuelle saksbehandlingsfeil ved opptaket, usakelig forskjellsbehandling eller der det er
grunn til å tro at det er tatt utenforliggende hensyn.

Det forutsettes nå i utkastet til forskrift at søkerne skal kunne få innsyn i
søkerlister/trekningslister. Opptakskrets- og opptakskriterier skal være objektive og
etterprøvbare, samt at søkerne kan kreve en begrunnelse for avslaget om ønsket
barnehageplass. Dette vil bidra til at det bli enklere for søkerne å oppdage en eventuell
saksbehandlingsfeil. Det bør imidlertid særskilt påpekes at en saksbehandlingsklage skal
begrunnes for at den skal realitetsbehandles. Søkerne bør ikke få klagerett ut fra en generell
misnøye med at de ikke har fått tildelt ønsket barnehageplass.

§9
Når det gjelder oversittelse av klagefrist foreslår Oslo kommune at ordlyden i forvaltningsloven
§ 31 gjøres gjeldende. Formuleringene her er juridisk sett mer presise og forutsigbare, også for
klager.
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