
 

 

Familie- og Kulturkomiteen 

FUBs Høringssvar til Prop. 33 L (2015-2016) 

 
FUB gir med dette sine innspill til forslagene til endring i lov 17. juni 2005 

nr. 64 om barnehager: 

 

Departementetets forslag: 

 § 2 første ledd: Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. Barnehagens 
pedagogiske arbeid skal dokumenteres og vurderes for å sikre at tilbudet er 
tilrettelagt for barnegruppen og det enkelte barn. Barnehagen kan behandle de 
personopplysninger som er nødvendige for å gi det enkelte barn et tilrettelagt 
pedagogisk tilbud, i tråd med loven her og forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver. Barnehagens behandling av 
personopplysninger skal skje i samsvar med lov om behandling av 
personopplysninger (personopplysningsloven). Dersom personopplysninger skal 
videreformidles til andre instanser, eller behandles med andre formål enn dem 
som kan utledes av loven her, må samtykke innhentes. 
 
FUB mener: 

FUB mener at prinsippet om at personalet må være ”gode nok og mange nok” 

må innarbeides i lovverket før det stilles ytterligere krav til dokumentasjon. Med 

dette mener FUB at et minstekrav til bemanning, økte krav til pedagognorm og et 

kompetanseløft for alle som arbeider i barnehager er helt nødvendig for å kunne 

dokumentere og vurdere det pedagogiske arbeidet, og må komme før 

bestemmelsen om dokumentasjon og vurdering. Det er i dag store ulikheter i den 

faglige kompetanse i barnehagene. Barnehageloven må inneholde 

strukturkvalitet som sikrer retningslinjer og kompetanse for dette arbeidet. Det 

Stortinget 
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Krav om barnefaglig kompetanse hos personale må generelt økes, og andelen 

av barnehagelærere må heves til minimum 50 prosent.  

FUB mener at en forutsetning for å drive et forsvarlig dokumentasjonsarbeid, er 

tydelige krav til bemanning og at kunnskaper om metodevalg og metodologi må 

sikres, før det gjøres endringer om bestemmelsene for dokumentasjon og 

vurdering. I motsatt fall vil kravet kunne skape forskjeller og ulikheter i stedet for å 

være et redskap til oppfølging for det enkelte barn.  

 

FUB mener videre at flere lovbestemmelser som sikrer barns rettigheter må 

endres og revideres først, bl.a.: 

- rett til et godt fysisk og psykososialt miljø 

- minstekravet til bemanningsnorm  

- barns rett til å tilhøre en tilrådelig stor barnegruppe 

- barn med særlige behov 

- samiske barns behov for språk og kultur 

Hensynet til barnas beste er heller ikke godt nok sikret i loven, og bør være på  

plass før andre endringer.  

 

Det er viktig ikke å miste av synet barnehagens formål om å ivareta barnas 

behov for allsidig utvikling. Barnehagen må være et variert tilbud der barn har 

tilgang på et mangfold av aktiviteter som kan skape muligheter for lystbetont, 

meningsfull og utviklende lek og uformell læring. Under forutsetning av et 

kompetanseløft, tror FUB at dokumentasjon og vurdering kan tydeliggjøre og 

styrke barnehagens arbeid overfor enkeltbarn og gruppen generelt, og 

barnehagelærerens kompetanse spesielt. Personalet er den viktigste faktoren for 

kvaliteten i barnehagen og for at alle områdene i rammeplanen løftes, som språk, 

sosial kompetanse, trygghet og de sju fagområdene. Ikke minst er deres rolle helt 

avgjørende for alle barns trivsel i barnehagen gjennom relasjoner i lek, 

tilstedeværelse i lek og læring og oppfølging av barns initiativ. Et lovpålagt 

dokumentasjonskrav nå kan gå på bekostning av andre viktige arbeidsoppgaver 
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FUB vil også understreke at dokumentasjon av barn ikke må være et pålegg som 

innebærer at alle barn uansett utviklingsnivå og behov må dokumenteres på 

samme måte og i like stor grad. Det kan være dokumentasjonsordninger hvor 

barn blir sammenlignet og diagnostisert ut fra en generell mal, som nettopp ikke 

fanger opp at barn har ulike vaner, forutsetninger og behov, og som dermed ikke 

formidler respekt for barnets egenverdi.  Barnehagelærene må ha pedagogisk 

frihet og handlingsrom til å gjøre en faglig vurdering av hvordan det enkelte barn 

best kan ivaretas i tråd med barnehagelovens formål om at barnehagen skal 

bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for 

fellesskap og vennskap.  

 

For foreldrene er det viktig at barnets behov settes først og at 

dokumentasjonsarbeidet skjer i samarbeid med foreldrene. 

Dokumentasjonsoppgavene må ikke ta barnehagelæreren vekk fra barna, men 

heller skape større faglig trygghet og fremme barnehagelærerens formelle 

arbeid.  

 

FUB mener at barnehageloven allerede i dag pålegger barnehagen å 

dokumentere vurdere og iverksatte tiltak i barnehagen når det gjelder individuell 

tilrettelegging av det pedagogiske tilbudet. Dette er viktig for å sikre enkeltbarns 

trivsel og utvikling.  

 

FUB tror at en nærmere presisering av barnehagens arbeid med dokumentasjon 

og behandling av personlige opplysninger på sikt kan være en styrke for 

barnehageområdet.  

 

Når det gjelder behandling av personopplysninger, har FUB tidligere ved flere 

anledninger etterlyst en bedre hjemmel i lovverket og er glad for at dette nå 

foreslås tatt inn i barnehageloven. FUB mener det er helt nødvendig at foreldrene 

er informert om barnehagens dokumentasjon og hvorledes denne benyttes. Dette 

vil fremme et godt samarbeid og skape tillit mellom hjem og barnehage i tråd 

med barnehageloven § 1 Formål. 
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Ved videreformidling av informasjon om enkeltbarn til andre offentlige instanser, 

mener FUB at foreldrene som hovedregel alltid skal informeres, høres og gi sitt 

samtykke. Unntak gjelder ved melding til barnevernet ved mistanke om alvorlig 

omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep eller politianmeldelse. FUB mener det 

kan skape mistillit mellom hjem og barnehage og føre til et vanskelig samarbeid, 

dersom det ikke er en åpenhet og god informasjon mellom partene om 

innsamling, oppbevaring og bruk av personopplysningene. 

 

FUB mener videre at barnehagene må være restriktive til innsamling av 

dokumentasjon og understreker at etiske hensyn alltid må ivaretas ved 

innhenting av dokumentasjon som er nødvendig i arbeidet med å utvikle 

barnehagetilbudet, individuelt og generelt.  

 

Departementets forslag: 

 § 2 syvende ledd: Departementet fastsetter nærmere regler om barnehagens 
innhold og oppgaver (rammeplan) ved forskrift.  
 

FUB mener: 

Nåværende § 2 syvende ledd lyder: ”Departementet fastsetter en rammeplan for 

barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og 

oppgaver.” FUB spør om denne endringen innebærer et skille for hvordan 

rammeplanen retningslinjer uttrykker barnehagens innhold og om kravene til 

barnehagen blir strammere. FUB er opptatt av at det som skal prege 

barnehagens innhold er gode rammer som gir god prosesskvalitet og ivaretar 

barndommens egenverdi. Barnehagens tradisjon med en helhetlig tilnærming til 

barnet må også i framtiden prege den norske barnehagen. Barnas trivsel og 

utvikling fremmes best med gode opplevelser og i nære og varme relasjoner med 

personalet. Barnehagen må fortsatt være et frivillig tilbud for foreldrene og ikke et 

obligatorisk opplæringstilbud slik som skolen. 

 



 

5 
 

Departementets forslag:  

§ 9 Statlig tilsyn Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kommunens 
oppfyllelse av plikter som barnehagemyndighet etter § 8, kapittel IV og V. Reglene 
i kommuneloven kapittel 10 A gjelder for tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen kan i 
særlige tilfeller føre tilsyn med at den enkelte barnehage blir drevet i samsvar 
med denne loven med forskrifter. Fylkesmannen kan gi pålegg til barnehageeier 
om å rette forhold som er i strid med bestemmelser i loven her. Hvis fristen for å 
etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 
fylkesmannen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen. Dersom 
fylkesmannen i sitt tilsyn etter andre ledd avdekker brudd på barnehageloven § 14 
a, kan fylkesmannen anvende de økonomiske reaksjonsmidlene som følger av § 16 
a. Fylkesmannens vedtak om retting, stenging eller bruk av økonomiske 
reaksjonsmidler kan påklages til Utdanningsdirektoratet. Fylkesmannen har rett 
til innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning dette er 
nødvendig for å utføre tilsynet etter første og andre ledd.  
 
§ 9 a: Statlig råd og veiledning Fylkesmannen skal gi råd og veiledning til 
kommuner og barnehageeiere om barnehageloven med forskrifter.  
 
§ 9 b: Særlige regler om klageinstans Fylkesmannen er klageinstans for vedtak 
fattet av kommunen etter lovens §§ 10, 11, 14 andre ledd, 16, 17 og 18 og der det 
følger av forskrift gitt i medhold av denne lov.  
 
FUB mener: 

FUB er opptatt av at det blir et tydelig skille mellom kommuneadministrasjon og 

tilsynsmyndigheten. Den foreslåtte ordningen gir ikke tilstrekkelig avstand og 

habilitet i tilsynssaker, noe som svekker tilliten til og gjennomføringen av tilsynet. 

I rapporten Tilsyn til besvær, utført av PVC for Kunnskapsdepartementet i 2010, 

stod det bl.a:  

 

”En sammenblanding av ansvar og oppgaver vil kunne føre til at det stilles 

Spørsmål ved legitimiteten i tilsynsrollen, for eksempel ved at kommunen 

blander roller som eier/tjenesteprodusent, myndighetsutøver og 

kontrollør.” 
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Etter det FUB forstår er det godt dokumentert at sektoren trenger mer tilsyn og 

oppfølging enn det som til nå er praktisert. Bakgrunn for dette har bl.a. vært at 

det er: 

• mange eiere  

• stort privat innslag  

• ulik kompetanse blant eierne  

• omfattende rolleblanding av eierrollene og aktørrollene  

• omfattende endringer i sektoren siste 10 år, spesielt i forhold til den store 

utbyggingen av barnehager og flere kvalitetskrav til barnehagene  

• ujevn kvalitet på barnehagene, både innenfor kommuner og i landet generelt  

 

Utdanningsdirektoratet oppsummerte tilsyn ved barnehager i 2014 bl.a. slik: 

”Tilsynene viser at kommunene ikke er gode nok til å vurdere om 

barnehagene følger regelverket. Tilsyn og veiledning med barnehagene 

slik kommunen gjennomfører det, er heller ikke tilstrekkelig egnet til å 

avdekke hvorvidt tjenestetilbudet er i tråd med barnehageloven. 

Fylkesmennenes tilsyn viser også at kommunene må bli bedre til å følge 

opp at barnehagene retter lovbrudd de har avdekket i tilsyn. Videre er det 

behov for å øke kommunenes generelle kompetanse knyttet til kravene i 

forvaltningsloven når det gjelder gjennomføring av tilsyn, blant annet 

utforming av enkeltvedtak.  

 

Fylkesmennenes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er med 

på å sikre barnehagebarnas rettssikkerhet. Samlet sett viser 

fylkesmennenes tilsyn at kommunene fortsatt har en vei å gå for å øke 

bevisstheten rundt sin rolle som barnehagemyndighet, og for å bedre den 

juridiske kompetansen i kommunen på dette området.” 

 

FUB mener at en ordning der kommuner kan samarbeide og utøve tilsyn for 

hverandre slik det ble nevnt i rapporten fra 2010, kan være en løsning som er 

innenfor forslaget i lovarbeidet. Imidlertid er FUB er tvilende til at kommunenes 
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kompetanse når det gjelder tilsyn og utøvelsen av det ville bli godt nok ivaretatt 

ved en slik ordning bl.a. av grunner nevnt ovenfor.  

Når det gjelder de samiske barnehagene, ber FUB om at en ordning tilsvarende 

tilsynet av den samiske opplæringen, vurderes for tilsyn av samiske barnehager. 

Selv om FUB tidligere har vært kritisk til uavhengigheten i fylkesmannens tilsyn 

tror vi imidlertid at Fylkesmannen vil kunne sikre større uavhengighet enn 

kommunen og en større likeverdighet i hele landet. Dessuten har Fylkesmannen 

gjennom økt tilsynsansvar de siste årene, allerede kompetanse på området. 

 

FUB legger til grunn at målsettingen ved tilsyn er å heve kvaliteten, og at tilsyn 

og kvalitet er to sider av samme sak. Det må derfor være en forutsetning at det 

etableres en innretning med høy kompetanse som både utøver og fremmer 

kvalitet i barnehagen.  Fylkesmannen vil ha behov for å få tilført midler for både å 

styrke kompetanse og kapasitet for etablering og gjennomføring av tilsyn. Mange 

av de henvendelsene FUB mottar om tilsyn, tyder dessuten på at det vil være 

nødvendig å sikre at tilsyn kan utføres på kort varsel der dette er nødvendig. FUB 

mener at det parallelt vil være nødvendig med kompetanseheving i alle ledd og at 

når det utarbeides retningslinjer og bestemmelser for tilsyn må dette følges opp 

med kompetansetiltak og satsinger hos Fylkesmannen og i kommunene. 

 

FUB mener derfor at det framlagte lovforslag ikke er tilstrekkelig for å løse 

utfordringene på dette området. Forslaget vil få liten praktisk betydning og løser 

ikke problematikken knyttet verken til tilsynets uavhengighet eller behovet for 

kvantitet i tilsynet, herunder også i tilsyn med aktørrollen/på tjenestestedene. 

FUB vil oppfordre myndighetene til først og fremst å satse på en høyere og 

jevnere kvalitet i barnehagene, og ikke overlate sektoren til seg selv slik som 

dette forslaget innebærer. 

 

Departementets forslag: 

§ 17 andre ledd: Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som 
barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og 
pedagogisk kompetanse.  
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§ 18 første og andre ledd: Pedagogiske ledere må ha utdanning som 
barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig 
pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i 
barnehagepedagogikk. 
 
§ 24 første ledd: Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for 
øvingsopplæring for studenter som tar barnehagelærerutdanning.  
 
FUB mener: 

FUB støtter forslagene til endringer §§ 17, 18 og 24. 
 

 
Med dette takker FUB for muligheten til å komme med en høringsinnspill. Vi 
ønsker lykke til med det videre arbeidet! 

 

Oslo, 16.02.2016 

 

 
 
 
Marie Therese Skinstad Jansen Åse-Berit Hoffart 
leder seniorrådgiver 
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