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HØRING - FORSLAG TIL REVIDERT RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, HSH, viser til Barne- og
familiedepartementets høringsbrev datert 7. september d.å.

HSH vil innledningsvis peke på private barnehagers store betydning for å nå målet om full
barnehagedekning. Kommunene, storting og regjering bør se verdien av private barnehager som
sammenlikningsgrunnlag med offentlige barnehager når det gjelder utvikling og effektivisering.
Når en når målet om full barnehagedekning, vil de private aktørene også kunne framstå som
alternative tjenestetilbud for foresatte og barn i kommunen.

Det er viktig for private barnehager å ha et godt samarbeid med kommunene og andre offentlige
myndigheter, at de inkluderes i overordnet plan for barnehagedekning og at kommunene utvikler
en ryddig og god dialog med de private barnehagenes ledelse. Vi har mottatt signaler på ulik
kommunal praksis i så henseende.

Kommunene er i forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige
tilskudd av 24. juni 2005 forpliktet til å arbeide for likeverdige økonomiske rammevilkår mellom
private og offentlige barnehager. Dette innebærer at de private barnehagenes kostnader skal
dekkes av kommunene (kostnadsdekningsprinsippet). I tillegg garanteres private barnehager som
holder sine kostnader under 85% av gjennomsnittskostnadene for de kommunale barnehagene
overføringer fra kommunen tilsvarende  85%  av gjennomsnittskostnaden for de kommunale
barnehagene. Dette gir, om enn i begrenset omfang og kun overfor de private barnehagene,
insentiver til effektivisering i barnehagesektoren. HSH anser forskrift om likeverdig behandling
som et godt skritt på veien mot like konkurranseforhold. Vi er derimot bekymret over signaler
fra egne medlemmer og Fafos rapport angående praktisering av utbetalinger fra
tilskuddsordninger til barnehager. HSH erfarer at det hersker betydelig usikkerhet mht størrelsen
på kommunale tilskudd og tildelingstidspunkt. For den enkelte virksomhet betyr usikkerheten og
manglende kontinuitet store vansker i planleggingen av drift og investeringer og således vansker
med gjennomføringen av rammeplanen. Det er åpenbart behov for en presisering av
kommunenes finansieringsansvar i hht. forskrift om likebehandling. HSH ber derfor
departementet om å presisere innholdet i forskrift om likeverdig behandling til landets
kommuner, og vurdere hvilke tiltak som bør treffes for å bringe dette i orden.

Vi har ellers følgende kommentarer og forslag:
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HSH mener det er positivt at utkast til revidert rammeplan for barnehagen er kortet ned.
Rammeplanen fremstår som tydeligere og mer brukervennlig. Det er også positivt at deler av
innholdet i den gjeldende rammeplan nå er ført inn i barnehageloven som innholdsbestemmelse.
Dette gjelder særlig § 2.

Vi forutsetter at revidert rammeplan følges opp med temahefter. I utformingen av heftene, er det
viktig at disse ikke fremstår som begrensende på barnehagens pedagogiske innhold og kvalitet,
men at de stimulerer til refleksjon, idespredning og utvikling i den enkelte barnehage.

Det er positivt at personalets ansvar tydeliggjøres i det reviderte utkastet. I en sektor med et stort
innslag av ufaglært arbeidskraft krever dette skolering og utdanning av ansatte. I tillegg til
personalutvikling av ansatte, mener vi det også er et stort og oversett behov for lederskolering i
barnehagene. Lederutdanningen bør omfatte ledere i vid forstand og inkludere daglig leder,
avdelingsleder, faglige ledere m.v. HSH forutsetter at tilbud om skolering og
videre/etterutdanning gis ansatte i private barnehager på lik linje med ansatte i kommunale
barnehager. Vi ber departementet vurdere hvordan lederutviklingsprogrammer kan utvikles og
implementeres.

I forhold til rammeplanens kapittel, 6 vil HSH foreslå at samarbeidet mellom skolene og
museene i "Den Kulturelle Skolesekken" utvides og at det utarbeides et samarbeid mellom
museene og barnehagene.

HSH vil peke på at visjonen om "Den gode barndom" bør inkluderes også i den reviderte
utgaven av rammeplanen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal styrke barnas
muligheter for læring. Det er en viktig oppvekstarena for barn, samtidig som den er et godt
velferdstilbud til foresatte. Dette bør presiseres i kapittel 1.1. om barnehagens overordnete
ansvar. Det er ønskelig at det inkluderes en visualisert modell knyttet til mål, metodikk,
fagområder m.m.

Dette er imidlertid ikke i konflikt med en opprettholdelse og styrking av barnehagenes egenart i
form av lek på barns egne premisser. Dette må fortsatt få prege hverdagen og innholdet i den
enkelte barnehage.
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