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Drammen kommune har mottatt høringsnotatet med forslag til åtte nye forskrifter til Barnehageloven.
Vårt høringssvar er en administrativ uttalelse, som vil bli lagt frem til orientering for Bystyrekomiteen
for oppvekst, utdanning og sosial i møte den 06.12.
Vi har kun merknader til Forskift om saksbehandlingsregler

for opptak i barnehager.

Forslaget til ny forskrift tar utgangspunkt i at vi er i en situasjon hvor barnehager fremdeles er et
knapphetsgode. Vi viser til regjeringens tiltredelseserklæring hvor det står at regjeringen vil:
"innføre en lovfestet rett til plass i barnehage når full barnehagedekning er nådd".
Barnehagedekningen bedres raskt og målsettingen om full behovsdekning innen utgangen av 2007 er
realistisk i vår kommune. Etter vår mening bør derfor saksbehandlingsrutinene i større grad være
innrettet mot en situasjon hvor foreldre er sikret barnehageplass, men hvor eventuelt spørsmål om
rettssikkerhet må være rettet mot om foreldrene får den plassen de primært ønsker seg, eller ikke.
Med et fullt utbygget barnehagemarked mener vi forslaget til saksbehandlingsregler slik de nå er
foreslått gjør klagegrunnlaget utydelig for brukerne og medfører stor risiko for en lite effektiv
saksbehandling. Det er spesielt forslaget om klagerett dersom foresatte ikke er tilbudt plass i den
barnehagen de primært ønsker, vi ser på som upraktisk og ikke ønskelig.
Drammen kommune arbeider for å legge tilrette for en plassgaranti allerede fra 1.1.2007. Vi vil i så
tilfelle måtte forutsette

at garantien

blir gitt innenfor et geografisk

område, og innenfor

en gitt tid.

Dersom foreldre takker nei til plassen de blir tilbudt, faller garantien bort. Dersom foreldre tar imot
-plassen, somikke oppfyller foreldrenes primære ønsker, kan barnet fortsatt stå registert på søkerliste til
den barnehage som familien helst ville ha.
En slik plassgaranti vil til en viss grad begrense foreldrenes frie valg, men vil likevel gi god
rettsikkerhet og forutsigbarhet for foreldrene. En slik ordning vil også gjøre det enklere for kommunen
å gjennomføre et smidig opptak med færrest mulig barnehageplasser stående ubesatt.
Med den klagemuligheten det legges opp til i høringsnotatet ser, vi at en uforholdsmessig stor del av
den administrative kapasiteten vil kunne bli bundet til klagebehandling i hovedopptaket. I denne
perioden er det viktig å bruke ressursene på tildelingsprosessen for å få tildelt plassene raskest mulig i
henhold til foreldrenes ønsker og barnehagenes opptakskriterier.
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Hovedopptaket, slik det praktiseres i Drammen, foretas fortløpende fra søknadsfristens utløp den 1.
februar til ca. 1. august. Dersom forslaget til saksbehandlingsrutiner blir vedtatt,vil det bety at vi må
definere hovedopptaket innenfor en meget kort opptaksperiode, for å få sendt ut tilbuds- og
avslagsbrev til samtlige samtidig, og dermed ha samme klagefrist. Vi vil da vite at mange av dem som
får avslag vil bli tildelt plass i løpet av våren. Dette fordi vi av erfaring vet at flere barn slutter enn de
som skal begynne på skolen, og fordi noen av de som er tilbudt plass allikevel takker nei. En eventuell
klagebehandling vil derfor være tidkrevende og upraktisk i en hektisk prosess, og vil i mange tilfelle
være unødvendig fordi søkeren faktisk vil få tildelt plass uansett. Den ordning som praktiseres er etter
vår oppfatning fleksibel både for kommunen og foreldrene.
Et alternativt forslag er at klagerett oppstår først etter at hovedopptaket er ferdig, det vil si at retten til å
klage slår inn f.eks. 1. juli. Ell$ at klager ikke behandles før etter 1. juli, kombinert med en regel som
gjør at kommunen kan se bort fra klager som er oppfylt før 1. juli.
Vi l & fremmer følgende forslag om endringer:
§ 3 Tildeling av plass, annet ledd
" Ved det årlige hovedopptaket skal alle søkere varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage de
har fått tilbud om plass. Søkere som har fått avslag på tilbud om plass skal orienteres om retten til
etterfølgende begrunnelse for avgjørelsen etter § 4, retten til å klage etter § 6 og klagefristen § 9. "

§6 "Klagerett" til:
"Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass.
Ved supplerende opptak kan bare søkere i opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter
barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. "
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