
 

 

Høring om varige dispensasjoner for pedagogiske ledere og styrere 

 
Viser til mail fra Utdanningsdirektoratet av 13.4.16 vedrørende høring om 
varig dispensasjoner for pedagogiske ledere og styrere. 

FUB takker for muligheten for å kunne avgi sitt høringssvar til denne 
høringen. 

FUB har uttalt seg om dette temaet tidligere, senest under Åpen høring i 
Stortingets Familie- og kulturkomité 30. september 2015 om 
representantforslag fra Audun Lysbakken om: 

1) å be Stortinget foreslå lov om minimum 50 prosent 
barnehagelærerkompetanse i barnehagen 

2) forslag til Stortinget om å fjerne adgangen til varig dispensasjon for 
pedagogiske ledere 

 
Til punktet om å fjerne adgangen til varig dispensasjon for pedagogiske 
ledere sa FUB: 
FUB er enig i stortingsrepresentant Audun Lysbakkens forslag om å fjerne 
adgangen til varig dispensasjon for pedagogiske ledere. FUB er av den 
mening at det kun skal gis adgang til midlertidige dispensasjoner fra 
utdanningskravet. Når innvilgelse av midlertidig dispensasjon foretas, 
mener FUB at det må innføres en plikt til å gjennomføre nødvendige 
kompetanseutviklingstiltak hos den det gis midlertidig dispensasjon til. 

 
For å sikre at dispensasjonssøknaden blir tilstrekkelig belyst og brukernes 
rett til medbestemmelse ivaretas, mener FUB at en uttalelse fra 
barnehagens samarbeidsutvalg skal legges ved eiers søknad om 
midlertidig dispensasjon fra pedagognormen. FUB mener at denne 
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bestemmelsen må fremkomme i selve lovteksten, og ikke kun i 
merknaden. 
 
FUB støtter Utdanningsdirektoratets forslag i nevnte høring. 
 
 
Forslag til forskriftstekst og merknader: 
 
Forskriften endrer navn til forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak 
fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. 
 
Bestemmelsen i § 2 oppheves. (om varig dispensasjon) 
 
Bestemmelsen i § 4 endres, etter forslaget vil § 4 lyde: 
§ 4. Klage 
Kommunens vedtak om midlertidig dispensasjon kan påklages til 
fylkesmannen. Det samme gjelder kommunens vedtak om godkjenning av 
bemanningsplan og ansettelse av personale som skal arbeide i barnehage 
på nattid. 
 
Til § 4: 
Dersom kommunen ikke innvilger søknad om midlertidig dispensasjon fra 
utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder, eller kommunen stiller 
vilkår ved dispensasjonen, kan barnehageeier påklage vedtaket til 
fylkesmannen. Det samme gjelder hvis kommunen avslår søknad om 
godkjenning av bemanningsplanen og ansettelsen av personalet som skal 
arbeid om natten. 
 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

 
Marie Skinstad-Jansen Lou Cathrin Norreen 
leder seniorrådgiver 
 


