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HØRING  -  FORSKRIFTER  TIL NY BARNEHAGELOV

Utkast til forskrifter til ny barnehagelov ble behandlet i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur
21.11.05. Følgende vedtak ble fattet:

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur slutter seg til rådmannens forslag om at klage
på tildeling av plass i barnehage bør gjelde hvis søker ikke får en av sine to første
ønsker oppfylt.

2. Ut over dette har hovedkomiteen ingen merknader til forslaget til nye  "Forskrifter til
ny barnehagelov",  jfr. høringsbrev fra Barne- og familiedepartementet datert 26.09.05.

Utredning

Ny barnehagelov trer i kraft 1. januar 2006 .  Barne- og familiedepartementet sendte 26.09.05 ut
"Høring - forskrifter  til ny barnehagelov ."  Høringsfristen er 21.11.05.

Forskriftene omhandler:
• norm for pedagogisk bemanning,
• dispensasjon fra utdanningskravet,
• saksbehandlingsregler for opptak i barnehage,
• familiebarnehager,
• foreldrebetaling,
• politiattest,
• kontantstøtteregistrering og
• overgangsregler.

Pedagogisk bemanning
I forslaget videreføres dagens norm, dvs. en førskolelærer pr 7-9 barn når barna er under 3 år,
og en pr 14-18 barn når barna er over tre år.

Dispensasjon fra utdanningskravet
Forslaget gir kommunen ansvar for både midlertidige og varige dispensasjoner, og det kan
søkes for inntil to år av gangen. Tidligere var det fylkesmannen som behandlet søknader om
varige dispensasjoner.
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Saksbehandlingsregler for opptak i barnehage
Forskriften er ny og gjelder for alle godkjente barnehager uavhengig av eierform. Forskriften
skal bidra til å sikre en forsvarlig opptaksprosess som ivaretar brukernes behov for
rettssikkerhet og en effektiv saksbehandling. Søker kan klage på tideling av plass dersom
vedkommende ikke far sitt første ønske oppfylt.

Familiebarnehager ,  politiattest og kontantstøtteregistrering
Forslaget til forskrift er i hovedsak en videreføring av dagens regelverk.

Overgangsregler - godkjenningsplikten
Godkjenningsplikten for å drive barnehage er skjerpet i den nye barnehageloven. Enkelte
virksomheter som i dag kan drive lovlig uten godkjenning, blir godkjenningspliktige når loven
trer i kraft. Departementet foreslår derfor overgangsregler for disse i og med at ny lov trer i
kraft midt i et barnehageår.

Høringsforslaget ble sendt til samarbeidsutvalgene for barnehager i Ringerike kommune,
resultatenhetsledere for oppvekstområdene, Forebyggende arbeid barn og unge og Familie og
velferd. Det har kommet inn svar fra tre: Samarbeidsutvalgene for Heradsbygda, Veien og
Hallingby barnehage. Disse legges ved saksframlegget.

Sammendrag av uttalelsene fra SAU for de tre barnehagene:
• Ønske om en klarere presisering av forhold rundt bemanningsnorm og styrers

administrasjons tid.
• Pedagogtettheten i norske barnehager er for lav.
• Skeptisk til dispensasjon fra utdanningskravet på to år og ev. varig dispensasjon.
• Ønske om innskjerping av politiattest, eks.v. at det må leveres ny politiattest etter et

visst antall år i stilling.
• Retten til å klage på tildeling av plass bør gjelde hvis søker ikke får en av sine to første

ønsker oppfylt
• Behov for utdyping av reglene om taushetsplikt

Vurdering:

Rådmannen mener at klage på tildeling av plass i barnehage bør gjelde hvis søker ikke får en
av sine to første ønsker oppfylt. Utover dette er rådmannen er av den oppfatning at de forhold
som tas opp i uttalelsene og en ønsker nærmere presisering på, ligger innenfor styringsretten til
kommunen som barnehageansvarlig og barnehageeier.

Med hilsen

`,y
Svein  Aannestad

Rådmann


