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De underrettes herved om at det er fattet vedtak i ovennevnte sak. Saken har vært behandlet
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Høring - forslag til forskrifter til ny barnehagelov

Utval  ssaksnr  Utval  Møtedato

027/05 Hovedutvalget for oppvekst og omsorg 10.11.05

Rådmannens innstilling:

Risør kommune har følgende forslag til endring i Forslag til forskrifter til ny barnehagelov:

Det skal være en pedagog pr. 14 barn over tre år og en pedagog pr 7 barn under tre år.

Behandling i Hovedutvalget for oppvekst og omsorg  -  10.11.2005:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak fra Hovedutvalget for oppvekst og omsorg  -  10.11.2005 :

Risør kommune har følgende forslag til endring i Forslag til forskrifter til ny barnehagelov:

Det skal være en pedagog pr. 14 barn over tre år og en pedagog pr 7 barn under tre år.
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Kort resyme

Ny barnehagelov trer i kraft 1. Januar 2006. Forskriftene er derfor revidert. Departementet
har gått gjennom de eksisterende forskrifter med tanke på kvalitet, brukervennlighet og

forenkling.
Forslaget til forskrifter er i hovedsak en videreføring av dagens forskrifter. De har derfor
ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser
Forslaget til forskrift ligger på departementets hjemmeside  www.bfd.de no.
Forslaget til forskrifter er sendt barnehagene i Risør for uttalelse.
Det er innkommet uttalelse fra Utdanningsforbundet i Risør. (vedlegg)

Saksopplysninger

Forslaget er en oppfølging av Stortingets behandling av Ot. prp. 72 (2004-2005) Om lov om
barnehager (barnehageloven). Departementet har gått gjennom de eksisterende forskrifter
med tanke på kvalitet, brukervennlighet og forenkling. Det er ikke foretatt noen større
materielle endringer i forhold til dagens forskrifter.

Ved behandlingen av lovforslaget ble det besluttet at det fortsatt skal være utdanningskrav til
styrer og pedagogisk leder, og at det fortsatt skal gis dispensasjonsregler i forskrift. Det ble i
denne forbindelse besluttet at kommunen skal gis kompetanse til å innvilge både de
midlertidige og de varige dispensasjonene. I proposisjonen som lå til grunn for lovforslaget
ble det dessuten nevnt at departementet ser behov for å forenkle og harmonisere dagens ulike
dispensasjonsregler. Forslaget til forskrift om dispensasjon er utarbeidet på bakgrunn av
dette.

Videre besluttet Stortinget, i samsvar med forslaget i proposisjonen, at det fortsatt skal være
en pedagognorm, dvs. en norm for antall barn per pedagogisk leder. Departementet er gitt
hjemmel i den nye barnehageloven § 18 siste ledd til å fastsette utfyllende forskrifter om
pedagogisk bemanning. I forslaget til ny forskrift videreføres dagens norm, dvs. en
førskolelærer per 7-9 barn når barna er under tre år, og en per 14-18 barn når barna er over tre
år.

Det følger av § 12 annet ledd i den nye barnehageloven at forvaltningsloven kapittel IV til VI
ikke gjelder ved opptak i barnehage, og at det skal gis forskrift om behandling av søknader
om opptak i barnehage. Vedlagte forslag til saksbehandlingsregler for opptak er utarbeidet på
bakgrunn av de føringene som ble gitt i Odelstingsproposisjonen som lå til grunn for
lovbestemmelsen. Formålet med forskriften er å sikre at opptak i barnehage skjer på en måte
som ivaretar søkernes rettssikkerhet og en forsvarlig og effektiv saksbehandling.

Forslaget til forskrift om foreldrebetaling, forskrift om familiebarnehage og forskrift om
politiattest i barnehagen er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk. Forslag til
forskrift om føring av register til bruk i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling
av kontantstøtte inneholder detaljregler som i dag står i selve lovteksten. De detaljerte reglene
om føring av registeret flyttes således nå fra lovtekst til forskrift.

Godkjenningsplikten er skjerpet i den nye barnehageloven. Enkelte virksomheter som i dag
lovlig kan drive uten godkjenning, blir godkjenningspliktige når loven trer i kraft. Siden dette
skjer midt i barnehageåret, foreslår departementet overgangsregler for virksomheter som er i
drift og som blir godkjenningspliktige 1. januar 2006.
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Vurderinger

Forskriften om normen for pedagogisk bemanning er videreført. I dagens barnehager har vi
flere små barn enn tidligere som også oppholder seg lenger i barnehagen enn tidligere. Dette
setter større krav til både pedagogisk innsats og til bemanningsnormen.
Skal man øke kvaliteten på tilbudet må man øke normen for bemanning.
Det bør derfor være en pedagog pr. 14 barn over tre år og en pedagog pr 7 barn under tre år.
Forskrift om midlertidige og varige dispensasjoner og unntak fra utdanningskravet for styrer
og pedagogisk leder er akseptable.
Forslag til forskrift om saksbehandlingsregler for opptak i barnehage er en ny og viktig
forskrift som ivaretar søkerens rettssikkerhet og dekker behovet for en forsvarlig
opptaksprosess. Det foreslås at det fastsettes særskilte saksbehandlingsregler som legges
tettest mulig opp til forvaltningsloven der dette er hensiktsmessig.
Forskrift om foreldrebetaling endres i forhold til barnehageforlikets enighet om
maksimalpris, men da denne ikke er fastsatt settes den til det som til enhver tid fastsettes i
Stortingets budsjettvedtak.
Forskriften om familiebarnehage og forskrift om politiattest i barnehagen er i hovedsak en
videreføring av dagens regelverk. Det samme gjelder forskriften i forbindelse med
kontantstøtten, her flyttes noe av lovteksten over til forskriften.
Godkjenningsplikten er skjerpet i den nye forskriften. Dette sikrer barn som passes i
virksomheter med institusjonspreg. Barnehageloven må oppfylles dersom minst ett av barna
har oppholdstid på mer enn 20 timer pr. uke.

Konklusjon

Forskriften som helhet er en videreføring av den eksisterende. Den har ingen økonomiske
konsekvenser for kommunene og heller ingen store administrative konsekvenser
Forslag til forskrifter til ny barnehagelov bør godkjennes med følgende endringer:
Det skal være en pedagog pr. 14 barn over tre år og en pedagog pr 7 barn under tre år.


