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Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Ester Frøyen K1 - 033 

 
18/1064 

   
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
Knut Broberg 
rådmann 
 
Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Bystyret 
 
Møtedato: 24.04.2018 
Møtestad: Flora samfunnshus 
Møtetid: 17:00 - 21:56 
 
 
 
 
 
Desse møtte Parti 
 Anders Ola Sunnarvik Arbeidarpartiet 
 Bente Frøyen Steindal Arbeidarpartiet 
 Karianne Torvanger Arbeidarpartiet 
 Oscar Bergheim Arbeidarpartiet 
 Solveig Willis Arbeidarpartiet 
Bente Nygård Arbeidarpartiet 
Ola Teigen Arbeidarpartiet 
 Frank Willy Djuvik Framstegspartiet 
 Arlene Oddbjørg Vågene Høgre 
 Bengt Solheim-Olsen Høgre 
 Hanne Eva H. Kristensen Høgre 
 Trine Hovland Høgre 
 Vidar Grønnevik Høgre 
Frank Robert Klakegg Høgre 
 Gustav Johan Nydal Kristeleg Folkeparti 
Martin Igland Malkenes Miljøpartiet Dei Grøne 
 Åse Iren Korneliussen Samlingslista 
Anne Lise Midtbø Samlingslista 
Hilmar Eliasson Samlingslista 
Jacob Nødseth Samlingslista 
Lasse Seim Samlingslista 
 Målfrid Steindal Senterpartiet 
 Bente Nilsen Sosialistisk Venstreparti 
 Jan Arve Midtbø Uavhengig 
Kari Vårdal Uavhengig 
Jan Henrik Nygård Venstre 
 
 
Forfall meldt frå følgjande medlemar Parti 
Lars Terje Standal Arbeidarpartiet 
Silje Ødegård Standal Arbeidarpartiet 
Bjørn Hollevik Høgre 
Vivian Norstrand Samlingslista 
Torgunn Elisabeth Eikevik (ikkje meldt) Uavhengig 
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Følgjande varamedlemar møtte Parti 
Jarle Henning Storevik Arbeidarpartiet 
Marie Kronen Tveranger Arbeidarpartiet 
Magnar Sunnarvik Høgre 
Knut Oddvar Byrkjeland  Kristeleg Folkeparti 
Harry Petter Felle Samlingslista 
 
 
Møteleiar: Ola Teigen 
Merknad til innk.: Godkjent. Malkenes stilte spørsmål ved at Zephyr fekk komme å informere 

i møtet utan at det stod på saklista. Nødseth og fleire av bystyret sine 
medlemer stilte seg bak Malkenes sin mekrnad. 
Det vart røysta over om Zephyr skulle få orientere bystyret i dag. 
Orientering frå Zephyr vart vedteke mot 8 røyster. 

Godkj. sakliste: Godkjent. Merknad frå repr.Hanne H.Kristensen,H: Valsaker bør ikkje 
utsendast i tilleggsinnkalling, då det vert for knapp tid for valnemnda å 
førebu. 

Frå adm. møtte: Rådmann Knut Broberg, formannskapsssekretær Ester Frøyen, 
kommunalsjefane Norunn Stavø og Linda Nipen, personalsjef Trond 
Ramstad Olsen, plansjef Anders Espeseth, info.leiar Møyfrid Ellingsund, 
økonomisjef Ingunn Frislid Solheim, revisor Terje Førde, It-koordinator Jan 
Are Otnes 

Utlevert i møtet:  
Orientering: 1. Ulike entrepriseformer v/advokat Alf Johan Knag, Sands - video 

2. Zephyr v/Johnny Hansen om Guleslettene 
3. Plansjef Anders Epeseth orienterte om vidare framdrift. 
4. Kinn kommune v/ordførar 

Spm./interpell.: Interpellasjon frå Malkenes vart handsama. 
Synfaring:  
Ymse:  
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Sakliste 
 
Saknr. Tittel 
  

010/18 Godkjenning av møtebok 

011/18 Refererte skriv og meldingar 

 Dokument - generalforsamling Nærtenesten as - årsmelding 2017 m.m 

 Referatsak til bystyret: Refusjonskrav til NAV 

 Referatsak til bystyret: Revisor si uavhengigheit 

 Sak: Høring på Utkast til endringar i postloven - Høringsfristen er 6. april 2018 

012/18 Endring av vedtekter og ny medlemskommune i Fjordkysten Friluftsråd 

013/18 Høyringsinnspel til Regional plan for klimaomstilling 

014/18 Nytt tilsynsansvar med sal av tobakk - fastsetting av gebyr 

015/18 Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2 – hytte, Planid 20150107 

016/18 Prosjekt: Havhest KF-Orientering om prosjektstatus og vidare prosess 

017/18 Årsrapport Kommunalt næringsfond - politisk handsaming 

 Interpellasjon til bystyret 24/4 

019/18 Høyringsuttale til strategisk plan for kysten av Sogn og Fjordane 2018 – 2029 

018/18 Aksjekjøp i GKP7H2 

020/18 Val av nytt styre for alderssenteret Havglytt 
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010/18: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
011/18: Refererte skriv og meldingar 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
Handsaming: 
Nødseth stilte spørmål ved referat nr.3, då revisor Trine Vokuhl er leiar for idrettsrådet. 
Revisor Terje Førde svra at denne problemstillinga er avklart sentralt. 
Røysting: 
Samrøystes vedteke som tilrådd. 
 

Vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Dokument - generalforsamling Nærtenesten as - årsmelding 2017 m.m 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
Referert 
 

Vedtak: 
Referert 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Referatsak til bystyret: Refusjonskrav til NAV 
 
Framlegg til vedtak: 
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Handsaming: 
Referert 
 

Vedtak: 
Referert 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Referatsak til bystyret: Revisor si uavhengigheit 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
Nødseth stilte spørmål ved referat nr.3, då revisor Trine Vokuhl er leiar for idrettsrådet. 
Revisor Terje Førde svra at denne problemstillinga er avklart sentralt. 
 
 

Vedtak: 
Referert 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Sak: Høring på Utkast til endringar i postloven - Høringsfristen er 6. april 2018 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
Referert 
 

Vedtak: 
Referert 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
012/18: Endring av vedtekter og ny medlemskommune i Fjordkysten Friluftsråd 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora bystyre godkjenner vedtektsendring og opptak av Bremanger som ny medlemskommune i 
Fjordkysten Friluftsråd. 
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Handsaming: 
Arlene Vågene,H og Jan Henrik Nygård,V er styremedlemar og Martin Malkenes, MDG er vara i 
styret. Alle tre gjekk frå som ugilde i denne saka. 
Røysting: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
 

Vedtak: 
Flora bystyre godkjenner vedtektsendring og opptak av Bremanger som ny medlemskommune i 
Fjordkysten Friluftsråd. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
013/18: Høyringsinnspel til Regional plan for klimaomstilling 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora kommune ser planen som eit nyttig verktøy for arbeid med klima- og miljøutfordringar i 
Sogn og Fjordane. Viser til innspel i saksframstillinga. 

 

 
Framlegg frå repr. Martin Malkenes,MDG; 
Planen må i større grad ta med energiproduksjon i boliger og andre bygg. 
3.1.1 
Flora kommune bør be fylket gjere om sin vindkraftstrategi frå landbasert til vindkraftverk til havs. 
Dette for å ivareta naturverdiane i fylket og satse på en energiproduksjon som er langt meir effektiv og 
som i langt større grad vil skape verdiskaping lokalt. 
Vannkraftutbygging bør i langt høgre grad enn i dag tuftast på løysingar som bevarar naturmangfold 
og i planar der konsekvensane er store for naturmangfold bør desse skrinleggast. Alle utbyggingar skal 
sjåast i samla trykk på naturen i tillegg til utgreiingar i enkeltprosjektet. 
 
Planen bør ha eit eige kapittel om plastavfall og utfordringar i bruk, forsøpling og gjenvinning. 
 
 
 
Framlegg frå repr. Oscar Bergheim,AP: 
1 I verdiskapingplanen fra 2014 står det: «Fylkeskommunen skal være positiv til utbygging av 
vannkraft.» I handlingsplanen foreslås følgende punkt: 

Fylkeskommunen skal aktivt se på muligheter for ytterligere produksjon av klimanøytral energi. Det 
kan være nye prosjekter og ikke minst effektivisering av eksisterende produksjonsanlegg. 

  

2 Vi må sørge for at klimavennlig energi blir tilgjengelig i hele fylket. I handlingsplanen foreslås 
følgende punkt; 

Fylkeskommunen skal være en pådriver for å etablere et godt distribusjonsnett for klimavennlig 
energi. Tiltak kan være styrking av elnettet og oppretting av ladestasjoner. 
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3 Satsing på hydrogen: 

Fylkeskommunen støtter aktivt opp om tiltak på hydrogen i fylket, både produksjon, distribusjon og 
bruk. 

 
 
Framlegg frå Frank Willy Djuvik,FRP: 
Endra Framlegg til nytt tiltak: Klima og miljø skal vurderast i alle regionale tilskotsordningar ved 
tildeling av spelemidlar i forhold til klimatilpassing og klimavennleg materiale 
 
 
 
Handsaming: 
Røysting: 
Framlegget frå Djuvik vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå Malkenes: Planen bør ha eit eige........ vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå Malkenes: Vannkraftutbygging bør........ Fall mot 10 røyster. 
Bergheim sitt framlegg i 3 pkt. vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå Malkens: Planen må i større....... vart samrøysts vedteke. 
Framlegget frå Malkenes: 3.1.1 Flora kommune bør be.... Fall mot 9 røyster. 
Saka i si heilheit  vart samrøystes vedteke som tilrådd. 
 

Vedtak: 
Flora kommune ser planen som eit nyttig verktøy for arbeid med klima- og miljøutfordringar i Sogn 
og Fjordane. Viser til innspel i saksframstillinga og desse endringane/tilleggspunkta: 

1. Klima og miljø skal vurderast i alle regionale tilskotsordningar ved tildeling av spelemidlar i 
forhold til klimatilpassing og klimavennleg materiale 

2. Planen bør ha eit eige kapittel om plastavfall og utfordringar i bruk, forsøpling og gjenvinning. 
3. I verdiskapingplanen fra 2014 står det: «Fylkeskommunen skal være positiv til utbygging av 

vannkraft.» I handlingsplanen foreslås følgende punkt: 
Fylkeskommunen skal aktivt se på muligheter for ytterligere produksjon av klimanøytral 
energi. Det kan være nye prosjekter og ikke minst effektivisering av eksisterende 
produksjonsanlegg. 

1. Vi må sørge for at klimavennlig energi blir tilgjengelig i hele fylket. I handlingsplanen foreslås 
følgende punkt; 
Fylkeskommunen skal være en pådriver for å etablere et godt distribusjonsnett for 
klimavennlig energi. Tiltak kan være styrking av elnettet og oppretting av ladestasjoner. 

1. Satsing på hydrogen: 
Fylkeskommunen støtter aktivt opp om tiltak på hydrogen i fylket, både produksjon, 
distribusjon og bruk. 

2. Planen må i større grad ta med energiproduksjon i boliger og andre bygg. 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
014/18: Nytt tilsynsansvar med sal av tobakk - fastsetting av gebyr 
 
Framlegg til vedtak: 
Med heimel i tobakkskadelova § 10 og tobakksalgsforskriften § 24, krev Flora kommune inn årleg 
tilsynsavgift på kr. 3 000,- frå faste utsalsstader, og kr. 1 200,- frå mellombelse utsalsstader. 
Innkreving av dette nye gebyret vert kunngjort ved at utsalsstadane vert tilskrivne, og at informasjonen 
vert publisert på heimesida til kommunen. 
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Avgiftsnivået vert evaluert i løpet av første kvartal 2019. 

 
 
Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
 

Vedtak: 
Med heimel i tobakkskadelova § 10 og tobakksalgsforskriften § 24, krev Flora kommune inn årleg 
tilsynsavgift på kr. 3 000,- frå faste utsalsstader, og kr. 1 200,- frå mellombelse utsalsstader. 
Innkreving av dette nye gebyret vert kunngjort ved at utsalsstadane vert tilskrivne, og at informasjonen 
vert publisert på heimesida til kommunen. 
Avgiftsnivået vert evaluert i løpet av første kvartal 2019. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
015/18: Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2 – hytte, Planid 20150107 
 
Framlegg til vedtak: 

1. Flora Bystyre vedtek framlegg til Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2, planid 
20150107, med planomtale og ROSanalyse datert 04.09.2017, og plankart og føresegner sist 
datert 23.02.2018  

 

2. Reguleringsplanar / delar av reguleringsplanar som Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 
21/2, planid 20150107 får konsekvensar for, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og 
tilhøyrande føresegner blir oppheva. Dette gjeld heile:  
· Detaljregulering for hyttefelt Stavøya planid 20090106, vedtatt 23.04.12. 

 

 
 
Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
 

Vedtak: 
1. Flora Bystyre vedtek framlegg til Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 21/2, planid 

20150107, med planomtale og ROSanalyse datert 04.09.2017, og plankart og føresegner sist 
datert 23.02.2018  

 

2. Reguleringsplanar / delar av reguleringsplanar som Privat detaljreguleringsplan Stavøy gbnr 
21/2, planid 20150107 får konsekvensar for, inkludert alle seinare planendringar, delplanar og 
tilhøyrande føresegner blir oppheva. Dette gjeld heile:  
· Detaljregulering for hyttefelt Stavøya planid 20090106, vedtatt 23.04.12. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
016/18: Prosjekt: Havhest KF-Orientering om prosjektstatus og vidare prosess 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora bystyret tek orienteringa og revidering av framdriftsplanen til vitande. 

 
Framlegg frå repr.Gustav Johan Nydal,KRF: 
Styret i havhesten får fullmakt til å gjennomføre nødvendig vedlikehald og opprustning av anlegget.  
Når dette er gjennomført kan ein vurdere ei vidare utbygging dersom det er midlar igjen innanfor 
vedteken ramme, og kan vise til lønsemd i prosjektet 
 
 
 
Handsaming: 
Punktvis røysting: 
1. Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
2. Nydal sitt framlegg fall mot 2røyster (KRF og FRP) 
 

Vedtak: 
Flora bystyret tek orienteringa og revidering av framdriftsplanen til vitande. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
017/18: Årsrapport Kommunalt næringsfond - politisk handsaming 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora bystyre tek årsrapporten for Kommunalt næringsfond 2017 til vitande. 

 
 
Handsaming: 
Repr.Bente Nilsen,SV stilte spørsmål og ber om ei skriftleg tilbakemelding/grunngjeving vedk.søknad 
frå Aksello stort kr.120.000,-. 
 
Tilrådinga vart samrøystes. 
 

Vedtak: 
Flora bystyre tek årsrapporten for Kommunalt næringsfond 2017 til vitande. 

Ordførar stadfestar at han vil sende ei skriftleg grunngjeving. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Interpellasjon til bystyret 24/4 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
Framlegg frå repr. Jan Henrik Nygård,V: 
Viser til framlegg til vedtak i kveldens interpellasjon fra MDG om plastureining. 
 
Det foreslås med dette å ta inn et punkt tre i samme sak. 
 
Nytt punkt 3   
Flora Bystyre ber om at det i kommuneplanen sin samfunnsdel for Kinn kommune leggas 
føringar for at Kinn kommune skal bli en plastfri kommune. 
 
 
Framlegg frå repr.Malkenes,MDG: 
1. Flora bystyre tillet ikkje at heliumsballongar vert solgt ved festdagar og festivalar som td 17.mai i 
kommunen. 
2. Flora bystyre ber administrasjonen kartlegge bruk av eingongsemballasje i plast i kommunal drift 
med tanke på å finne betre og meir bærekraftige løysingar. 
 
Framlegg frå repr. Solveig Willis,AP: 
Pkt 3 -  
Flora Kommune vil ha på plass innsamling av plast i heile kommunen.   
 
 
 
Handsaming: 
Røysting: 
Malkenes,MDG sitt framlegg pkt. 1 vart vedteke mot ei -1- røyst. 
Malkenes,MDG sitt framlegg pkt.2 vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå Nygård,V pkt.3 vart samrøystes vedteke. 
Framlegget frå Willis,AP vart samrøystes vedteke som pkt.4. 
 
 

Vedtak: 
1. Flora bystyre tillet ikkje at heliumsballongar vert solgt ved festdagar og festivalar som td 17.mai i 
kommunen. 
2. Flora bystyre ber administrasjonen kartlegge bruk av eingongsemballasje i plast i kommunal drift 
med tanke på å finne betre og meir bærekraftige løysingar. 
  
3. Flora Bystyre ber om at det i kommuneplanen sin samfunnsdel for Kinn kommune leggas føringar 
for at Kinn kommune skal bli en plastfri kommune. 
 
4. Flora Kommune vil ha på plass innsamling av plast i heile kommunen.   
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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019/18: Høyringsuttale til strategisk plan for kysten av Sogn og Fjordane 2018 – 2029 
 
Framlegg til vedtak: 
Fellesnemnda for Kinn kommune sluttar seg til dei strategiane som er valde for framtidig utvikling av 
kysten. Fellesnemnda vil og berømme fylkeskommunen og dei aktørane som har delteke i prosessen 
for eit godt og omfattande arbeid. Prosessen er gjennomført på ein slik måte at den har vore med å 
danne eit godt grunnlag for eit vidare samarbeid om utvikling på kysten. Fellesnemnda har følgjande 
innspel til endringar i planen: 

 

1. I framlegget til plan avsluttast målformuleringa på følgjande måte … "vekst og bærekraft i 
næringslivet og mange gjestande". Fellesnemnda vil foreslå at ordet "mange" blir tatt bort. 
Grunngjeving for det er at dette er upresist og kan kome i konflikt med bærekraftomgrepet. 
"Vekst og fleire gjestande" er ønskjeleg, men ikkje utan at det ligg konkrete val bakom. T.d. så 
kan ei slik formulering opne for ein omfattande satsing på cruise, utan at konsekvensane er 
tilstrekkeleg vurdert. 

 

2. Under strategien om infrastruktur må det kome klart fram at auka persontrafikk med båt nord - 
sør langs kysten må kunne realiserast langt tidlegare enn det som ligg i gjeldande planverk og 
innanfor gjeldande konsesjonsperiode. Utan ei slik snarleg satsing vil det ikkje vere mogleg å 
knyte saman BAS områda før langt fram i tid. Dette vil medføre at mykje av grunnlaget i satsing 
på utvikling av BAS områda og ein senterstruktur på kysten fell bort. Både gjennom etablering 
av Kinn kommune og eit kystråd vil det det naturleg vekse fram større behov for pendling i nord 
– syd aksen enn det vi har i dag. Eit slikt tiltak vil vere relativt billig og vil kunne leggje 
grunnlaget for oppnåing av mange av måla/og satsingane i planutkastet. Eit slikt tiltak vil også 
vere med å byggje opp under måla og satsingane i fylkeskommunen sin strategi for 
senterstruktur. 

 

3. Som ein del av satsinga på infrastruktur må det også innarbeidast ei satsing på nullutslippsbåtar. 

  

4. I saksutgreiinga er det eit par døme på finansiering under strategien om skaparkraft. Her bør 
absolutt ein internasjonal ambisjon bakast inn i strategien, slik at dette kan danne grunnlaget for 
prosjekt som mellom anna kan finne si finansiering innanfor EU systemet og Horisont 2020. 
Døme på ei slik satsing er nullutslipp i samband båttransport. 

 

5. Det må også, under strategien om skaparkraft, leggjast inn ei satsing på kompetanse og 
næringsutvikling knytt til nullutslipp innanfor samferdsle og særleg knytt til båttransport. Dette 
er satsingar som er på gong i området og det er naudsynt med tung planforankring for å leggje til 
rette for slik satsing. 

 
Framlegg frå repr.Frank Willy Djuvik,FRP: 
Alternativt punkt 7: 
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Under punktet om infrastruktur må det innarbeidast ei formulering om Florø Lufthamn si viktige 
regionale rolle og trafikknutepunkt, samt lufthamna si avgjerande rolle for offshore transport og 
beredskap for heile Vestlandet. 
--  
 
 
Handsaming: 
Tilrådinga med endringsframlegget frå Djuvik vart samrøystes vedteke. 
 

Vedtak: 
Fellesnemnda for Kinn kommune sluttar seg til dei strategiane som er valde for framtidig utvikling av 
kysten. Fellesnemnda vil og berømme fylkeskommunen og dei aktørane som har delteke i prosessen 
for eit godt og omfattande arbeid. Prosessen er gjennomført på ein slik måte at den har vore med å 
danne eit godt grunnlag for eit vidare samarbeid om utvikling på kysten. Fellesnemnda har følgjande 
innspel til endringar i planen: 

 

1. I framlegget til plan avsluttast målformuleringa på følgjande måte … "vekst og bærekraft i 
næringslivet og mange gjestande". Fellesnemnda vil foreslå at ordet "mange" blir tatt bort. 
Grunngjeving for det er at dette er upresist og kan kome i konflikt med bærekraftomgrepet. 
"Vekst og fleire gjestande" er ønskjeleg, men ikkje utan at det ligg konkrete val bakom. T.d. så 
kan ei slik formulering opne for ein omfattande satsing på cruise, utan at konsekvensane er 
tilstrekkeleg vurdert. 

 

2. Under strategien om infrastruktur må det kome klart fram at auka persontrafikk med båt nord - 
sør langs kysten må kunne realiserast langt tidlegare enn det som ligg i gjeldande planverk og 
innanfor gjeldande konsesjonsperiode. Utan ei slik snarleg satsing vil det ikkje vere mogleg å 
knyte saman BAS områda før langt fram i tid. Dette vil medføre at mykje av grunnlaget i satsing 
på utvikling av BAS områda og ein senterstruktur på kysten fell bort. Både gjennom etablering 
av Kinn kommune og eit kystråd vil det det naturleg vekse fram større behov for pendling i nord 
– syd aksen enn det vi har i dag. Eit slikt tiltak vil vere relativt billig og vil kunne leggje 
grunnlaget for oppnåing av mange av måla/og satsingane i planutkastet. Eit slikt tiltak vil også 
vere med å byggje opp under måla og satsingane i fylkeskommunen sin strategi for 
senterstruktur. 

 

3. Som ein del av satsinga på infrastruktur må det også innarbeidast ei satsing på nullutslippsbåtar. 

  

4. I saksutgreiinga er det eit par døme på finansiering under strategien om skaparkraft. Her bør 
absolutt ein internasjonal ambisjon bakast inn i strategien, slik at dette kan danne grunnlaget for 
prosjekt som mellom anna kan finne si finansiering innanfor EU systemet og Horisont 2020. 
Døme på ei slik satsing er nullutslipp i samband båttransport. 

 

5. Det må også, under strategien om skaparkraft, leggjast inn ei satsing på kompetanse og 
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næringsutvikling knytt til nullutslipp innanfor samferdsle og særleg knytt til båttransport. Dette 
er satsingar som er på gong i området og det er naudsynt med tung planforankring for å leggje til 
rette for slik satsing. 

6. Planen må legge til rette for å kunne bruke det såkalla 100 meters beltet både til fritid, bolig og 
næring der det ligg til rette for det. 

         7. Under punktet om infrastruktur må det innarbeidast ei formulering om  Florø Lufthamn si 
viktige regionale rolle og trafikknutepunkt, samt  lufthamna si avgjerande rolle for offshore 
transport og beredskap for heile  Vestlandet. 
          8.    Under punktet om Kystråd må det leggast inn at det skal takast initiativ til å     
 etablere eit "Ungdommens Kystråd". 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
018/18: Aksjekjøp i GKP7H2 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora kommune går inn som aksjonær i GKP7H2. Eigarandelen til kommunen vert på 25 prosent til 
ein kostnad på kroner 50.000. Beløpet vert finansiert over ramma til politisk leiing. 

 
 
Handsaming: 
Repr. Jan Henrik Nygård,V er styreleiar i GKP7H2 og gjekk frå som ugild i denne saka. 
Røysting: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 
 
 

Vedtak: 
Flora kommune går inn som aksjonær i GKP7H2. Eigarandelen til kommunen vert på 25 prosent til 
ein kostnad på kroner 50.000. Beløpet vert finansiert over ramma til politisk leiing. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
020/18: Val av nytt styre for alderssenteret Havglytt 
 
Framlegg til vedtak: 
Som medlemar til styret for stiftinga Havglytt vert desse valde: 

1.……………………………………………. Med vara;…………………………………………… 

2……………………………………………...Med vara;…………………………………………… 

3………………………………………………Med vara:………………………………………...… 

 
Framlegg frå repr. Jacob Nødseth,SL: 
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Saka vert oversendt formannskapet som i følge statuttane for alderssenteret Havglytt er rette organ. 
 
 
 
Handsaming: 
Framlegget frå Nødseth vart  vedteke mot 2 røyster (ordførar og varaordførar) 
 

Vedtak: 
 
Saka vert oversendt formannskapet som i følge statuttane for alderssenteret Havglytt er rette organ. 
  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
022/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Arne Schei K1 - 033 18/1064 

Refererte skriv og meldingar 

32T 
Saksnummer Tittel 

SEKOM-sekretariat: Årsmelding 2017 

Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre. 

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
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Saksopplysingar: 
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Fra: Arnar Helgheim <Arnar.Helgheim@sekom.no> 
Sendt: 19. mars 2018 08:58 
Til: Askvoll postmottak; 'Bremanger kommune 

(post@bremanger.kommune.no)'; 'Eid kommune 
(post@eid.kommune.no)'; Fjaler Postmottak; Postmottak; Førde 
Postmottak; Gaular Postmottak; 'Gloppen kommune 
(post@gloppen.kommune.no)'; Gulen Postmottak; 'Hornindal 
kommune (post@hornindal.kommune.no)'; Hyllestad Postmottak; 
Jølster Postmottak; Naustdal Postmottak; Solund Postmottak; 'Stryn 
kommune (postmottak@stryn.kommune.no)' 

Emne: SEKOM-sekretariat: Årsmelding 2017 
Vedlegg: 05_18 Årsmelding 2017 for SEKOM-sekretariat - underskriven 

14.3.18.pdf 
 
Hei 
Eg sender med dette over årsmelding 2017 frå SEKOM-sekretariat. 
  
Årsmeldinga og rekneskapen vart vedtekne av styret den 14. mars. Her finn de meir informasjon frå 
styremøtet: 
  
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_sekom/wfinnsyn.ashx?response=mote&moteid=408&  
  
  
  
  
  
Med helsing 
 

Arnar Helgheim 
Dagleg leiar 
 

SEKOM-sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvala i 15 kommunar: 
Askvoll, Bremanger, Eid,  Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen Gulen, Hyllestad, Hornindal,  Jølster, Naustdal, Solund og Stryn 
  
Mobil: +47 975 81 418 
Tlf arbeid: 57 61 27 84 
ah@sekom.no 

Hafstadvegen 42 
6800 Førde 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
018/18 Plan- og 

samfunnsutvalet 
PS 08.05.2018 

023/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Anders Espeset K2 - S82 17/3019 

Høyringsuttale til MTA for Guleslettene vindkraft 

Framlegg til vedtak: 
Flora Bystyre vedtar følgande uttale til detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan for Guleslettene 
vindkraft:  

1. Bystyret ber NVE krevje at ein turbin vert fjerna frå planområdet, då omsøkt anlegg på 197,4
MW er 2,4 MW over konsesjonsgitt løyve, primært turbin T15 som er den som ligg mest
eksponert mot Florø.

2. Bystyret ber NVE krevje at buffersona rundt nedbørsfeltet til Sagavassdraget blir auka frå 100
meter til 500 meter og at all aktivitet knytta til vindkraftverket flyttast ut forbi denne buffersona.

3. Bystyret ber såleis NVE om at dei føreslegne turbinane T26, T28, T29, T32, T33, T34, T35,
T37, T39, T40 og T43 nær nedbørsfeltet for Sagavatnet, samt foreslått massetak ved T34 og alle
foreslåtte vegar i området, blir flytta ut forbi ei buffersone på 500 meter.

4. Bystyret ber NVE krevje at grunneigarane i Terdalsvassdraget får permanent endra
drikkevassløysing slik det er planlagt for Sørgulen med drikkevassinntak i Storelva.

5. Bystyret ber om ei avklaring på bruk av lysmarkering på høgder over 150 meter.
6. Bystyret er bekymra for at turbin T1 står for nær planlagt lysløype med overhengande fare for

iskast.

7. Bystyret ber NVE å følgje tiltakshavar tett i byggeprosessen for å sikre ei mest mogeleg
skånsom plassering og utforming av vegane i planområdet.

8. Bystyret oppfordrar NVE om å sette krav til el-framdrift på interntransportmiddel i dette
vindkraftanlegget og og andre framtidige vindkraftprosjekt.

9. Bystyret gjev rådmannen fullmakt til å utforme og sende klage på vedtaket om MTA dersom
kommunen ikkje får medhald i sine ønsker og krav.

Knut Broberg 
rådmann 
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Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
 
Plan- og samfunnsutvalet - 018/18 
 
PSUV - handsaming: 
Røysting: 
Framlegget frå SP fall mot 2 røyster. 
Rådmannen si tilråding fall samrøystes. 
Framlegget frå Malkenes,MDG vart vedteke mot 2 røyster. 
 
 
PSUV - vedtak: 
Flora Bystyre vedtar følgande uttale til detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan for Guleslettene 
vindkraft:  

1. Bystyret ber NVE krevje at ein turbin vert fjerna frå planområdet, då omsøkt anlegg på 197,4 
MW er 2,4 MW over konsesjonsgitt løyve, primært turbin T15 som er den som ligg mest 
eksponert mot Florø. 

2. Bystyret ber NVE krevje at "buffersona rundt drikkevasskjelder frå Sagavatnet  i vest til 
Klauvene i aust blir sett til 500 m". (Inkl Storelva og Terdal). 

3. Bystyret ber såleis NVE om at dei føreslegne turbinane T26, T28, T29, T32, T33, T34, T35, 
T37, T39, T40 og T43 nær nedbørsfeltet for Sagavatnet, samt foreslått massetak ved T34 og alle 
foreslåtte vegar i området, blir flytta ut forbi ei buffersone på 500 meter. 

4. Bystyret ber om ei avklaring på bruk av lysmarkering på høgder over 150 meter. 
5. Bystyret er bekymra for at turbin T1 står for nær planlagt lysløype med overhengande fare for 

iskast. 

6. Flora kommune ber om ny utgreiing av fugletrekk slik Fylkesmannen nemner i sin uttale. 

7. Flora kommune ynskjer utsleppsfri teknologi i anleggs og produkajsonfasen. 

8. Område i konsesjonen som ikkje ver nytta blir tilbakeført til Lnf-område. 

          9.  Bystyret ber NVE å følgje tiltakshavar tett i byggeprosessen for å sikre ei  mest 
mogeleg skånsom plassering og utforming av vegane i planområdet. 
       10.   Bystyret oppfordrar NVE om å sette krav til el-framdrift på    interntransportmiddel i dette 
vindkraftanlegget og og andre framtidige  vindkraftprosjekt. 
       11.  Bystyret gjev rådmannen fullmakt til å utforme og sende klage på vedtaket  om 
MTA dersom kommunen ikkje får medhald i sine ønsker og krav. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Guleslettene vindkraft AS (GVAS) søkte 25.08.11 om konsesjon for bygging og drift av Guleslettene 
vindkraftverk i Flora og Bremanger kommunar. Flora bystyre gav 06.12.11 positiv tilslutning til 
prosjektet, med visse forbehold. Vedtak om konsesjon vart gitt av Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) 08.10.14. Konsesjonen var på 160 MW installert effekt, tilsvarande årleg 
produksjon på 420-460 GWh. Planområdet omfattar eit areal på 29 km2 på mellom 400 og 700 moh. 
NVE gav samstundes konsesjon til SFE Nett AS for nettløysinga, ei om lag 30,5 km lang ny 132 kV 
linje frå Magnhildskaret til Svelgen. Flora kommune klaga på vedtaket om nettløysing, då både 
kommunen og SFE meinte at nettløysing mot Grov ville vere det beste. Det var og fleire klager på 
konsesjon til vindkraftverket. Etter klagerunde for begge konsesjonar vart endeleg konsesjon gitt av 
Olje- og energidepartementet (OED) 11.11.16. 

GVAS søkte 27.05.17 om auka installert effekt i vindkraftverket til 195 MW. NVE gav slikt løyve 
15.06.17. Tiltakshaver har i brev av 22.08.17 søkt om løyve til å bygge ein ny 4,2 km lang tilkomstvei 
fra Sørgulen til planområdet. NVE gav slikt løyve 23.03.18. 

I henhold til konsesjonane skal det utarbeidast detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), 
som skal godkjennast av NVE før anleggsstart. Detaljplan er ei teknisk skildring av anlegga som 
skal byggast. Om det er endringar i utbyggingsløysninga samanlikna med det som blei lagt til grunn i 
konsekvensutgreiinga, skal dette skildrast i detaljplan. MTA er ein plan for korleis anlegget skal 
byggast for å ivareta krav nedfelt i konsesjonen, samt sikre at det blir tatt omsyn til miljø og landskap 
under bygging og drift av anlegget. Planane skal vere godkjent av NVE før anleggsstart. Planen skal 
utarbeidast i kontakt med berørte kommunar, grunneigarar og andre rettighetshavarar. NVE mottok 
detaljplan og MTA for Guleslettene 23.03.18, og desse er no sendt på avgrensa høyring. Flora 
kommune skal gje uttale til planane med utsett frist til 23.mai 2018. 

Innleiing: 
GVAS søkte 25.08.11 om konsesjon for bygging og drift av Guleslettene vindkraftverk i Flora og 
Bremanger kommunar. Flora bystyre gav 06.12.11 positiv tilslutning til prosjektet, med visse 
forbehold. Bystyrevedtaket var slik:  

 BYST-137/11 VEDTAK: 
1. Flora kommune er positive til utbygginga av Guleslettene vindkraftverk, spesielt då grunneigarar 
og grendalag i nærområdet er positive til tiltaket. I tillegg ser Flora kommune at dette gjev framtidige 
muligheter for ein forsterkning av nettet mot Grov og etablering av ein ny 420/132 kV trafostasjon 
der. 
2. Utbyggar bør vurdere plassering av vindturbinane i landskapet for å unngå dei høgaste 
toppane eller dei yste kantane av platået slik at landskapsverknadane vert redusert. 
3. Flora og Bremanger kommune skal i saman med utbyggar ha ein gjennomgang av avbøtande tiltak 
som skal være ein føresetnad før konsesjon vert gjeve. Her nemnast særskilt for Flora kommuen sin 
del: 
o Eventuell overskotsdeling betinga av målsatt storleik knytta til produksjon og marknadspris over ein 
periode. 
o Veg til Flora kommune sitt vassverk ved Sagavatnet, jmf.vedlagte utsnitt. Her bør det og diskuterast 
eit samarbeid med omsyn til tilsyn av vassverket. 
o Varmestover (min.50m2) i området og lysløype på min.10 km med innvendige mindre løyper. 
o Utviding av parkeringsplass. 
o Tilrettelegging for lokalt medeigarskap i selskapet som skal stå for energiproduksjonen på 
Guleslettene slik at lokale selskap eller einskildpersonar kan få høve til slikt medeigarskap dersom det 
er interesse for dette. 
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Vedtaket er følgd opp av rådmannen gjennom fleire møter med utbyggar.  

Vedtak om konsesjon vart gitt av NVE 08.10.14. Konsesjonen var på 160 MW innstallert effekt, 
tilsvarande årleg produksjon på 420-460 GWh. Planområdet omfattar eit areal på 29 km2 på mellom 
400 og 700 moh. NVE gav samstundes konsesjon til SFE Nett AS for nettløysinga, ei om lag 30,5 km 
lang ny 132 kV linje frå Magnhildskaret til Svelgen. Flora kommune klaga på vedtaket om 
nettløysing, då både kommunen og SFE meinte at nettløysing mot Grov ville vere det beste. Det var 
og fleire klager på konsesjon til vindkraftverket. Etter klagerunde for begge konsesjonar vart endeleg 
konsesjon gitt av Olje- og energidepartementet (OED) 11.11.16. 

GVAS søkte 27.05.17 om å auka installert effekt i vindkraftverket til 195 MW. NVE gav slikt løyve 
15.06.17. Tiltakshaver søkte i brev av 22.08.17 om løyve til å bygge ein ny 4,2 km lang tilkomstvei fra 
Sørgulen til planområdet. NVE gav slikt løyve 23.03.18. 

Energianlegg blir ikkje handsama etter Plan- og bygninglova, men etter Energilova, der NVE er 
konsesjonsmynde. Kommunen har dermed redusert mynde og mulighet til å kunne bestemme over 
slike tiltak.  

I henhold til konsesjonane skal det utarbeidast detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA), 
som skal godkjennast av NVE før anleggsstart. Detaljplan er ei teknisk skildring av anlegga som 
skal byggast, og er i praksis å ansjå som ein reguleringsplan. Om det er endringar i 
utbyggingsløysninga samanlikna med det som blei lagt til grunn i konsekvensutgreiinga, skal dette 
skildrast i detaljplan. MTA er ein plan for korleis anlegget skal byggast for å ivareta krav nedfelt i 
konsesjonen, samt sikre at det blir tatt omsyn til miljø og landskap under bygging og drift av anlegget. 
Planane skal vere godkjent av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeidast i kontakt med berørte 
kommunar, grunneigarar og andre rettighetshavarar.  

GVAS har hatt to møter med rådmannen i forkant av utarbeiding av detaljplan og MTA. I møte 
nummer to den 16.11.17 vart utkast til detaljplan presentert, dvs detaljplassering av turbinar og vegar. 
Rådmannen meinte er at det var så store endringar etter det som vart skissert i konsesjonen at Bystyret 
burde bli informert direkte om dette. Opptil fleire av turbinane var no flytta frå Bremanger-sida til heilt 
sør i planområdet, meir eksponert mot Florø. Rådmannen forespurte ordførar og arrangerte det slik at 
GVAS orienterte Bystyret 07.12.17. Bystyret gav rådmannen i oppdrag å inkludere NVE i dialogen 
med GVAS. Rådmannen og utvalsjef for Plan- og samfunnsutvalet hadde deretter møte med NVE og 
GVAS 04.01.18 om saka. Her vart tatt opp spesielt det som gjekk på kommunen sitt opprinnelege 
vedtak om å ta omsyn til landskapsverknader for Florø, samt omsyn til friluftslivet på Guleslettene.  

NVE mottok detaljplan og MTA for Guleslettene 23.03.18, og desse er no sendt på ei avgrensa 
høyring til relevante sektormynde, berørte kommunar og grunneigarar. Anlegget er per no planlagt til 
197,4 MW med årleg anslått produksjon på 700 GWh. Det omfattar 47 turbinar på 4,2 MW med 
navhøgde 90 meter og rotordiameter på 136 meter – til saman 158 meter + fundamenthøgd for kvar 
turbin. Det er plassert ein turbin meir i kraftverket  enn konsesjonen på 195 MW tillet. Lengde på 
vegnett er 36 km.  Lengde på kabelgrøfter som hovudsakleg skal sprengast i fjell er 69 km. Heile 
MTA-dokumentet og detaljplan er vedlagt. 

Rådmannen har sendt vidare detaljplan og MTA til dei frivillige laga som har hatt 
interesse/innvendingar mot planane; Naturvernforbundet i Flora, Flora Turlag og Sogn og Fjordane 
Turlag, for å innhente deira syn på saka før endeleg utkast til uttale. Frist for uttale til NVE er sett til 
04.05.18. Kommunen har fått utsett frist til 23.mai for å kunne handsame saka i Bystyret 22.mai. 

Vurdering: 
Utgangspunktet er at Flora Bystyre var positive til utbygging av Guleslettene gjennom sitt vedtak og 
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uttale til konsesjon. Men det må påpeikast at vedtaket ikkje var einstemmig, det vart gjort med 22 mot 
13 røyster. Hoveddiskusjonane i Bystyret gjekk på landskapsverknadane for Florø. Dette kjem fram av 
punkt 2 i vedtaket: "Utbyggar bør vurdere plassering av vindturbinane i landskapet for å unngå dei 
høgaste toppane eller dei yste kantane av platået slik at landskapsverknadane vert redusert". Det var 
med andre ord eit delt bystyre som gav tilslutning til konsesjonen. Rådmannen vil presisere at denne 
uttalen ikkje er å ansjå som ein omkamp om vindkraftverket, det er ei konkretisering av våre ønsker 
for å få til ei best mogeleg løysing for Flora-innbyggarane.  

Plassering av turbinane 

Frå utkast detaljplan i konsesjonssøknad til utkast detaljplan no i siste runde, så har fleire turbinar blitt 
trekt lengre sør, og mange av desse heilt ut på kantane meir synlege og eksponert mot Florø. I MTA-
planen heiter det no at dei konkrete  turbinplasseringane mm i konsesjonsdokumenta, som Flora 
bystyre la til grunn i sin uttale, kun var ”eksempelløsninger”.  Dette  var ikkje informert om i 
konsejonsprosessen! 

Dette har GVAS fått direkte tilbakemelding på, både direkte frå bystyresalen og frå rådmannen, sist i 
møte med både GVAS og NVE i januar 2018. GVAS si grunngjeving for flyttinga er at dei detaljerte 
vindmålingane i perioden  frå søknaden vart sendt i 2011 til konsesjon vart gitt i 2016 har vist særleg 
problematiske vindforhold i nordvestre del av planområdet, som gjorde at dei måtte flytte turbinar 
heilt bort frå dette området. Andre flyttingar innanfor planområdet har også blitt gjort på bakgrunn av 
slike detaljmålingar. NVE meiner at slike endra turbinplasseringar innanfor planområdet ikkje gjev 
grunnlag for ny konsesjonsrunde. NVE er og tydelege på at når ein først bygger ut og utnyttar eit 
område til vindproduksjon, så bør det tilstrebast å utnytte vindressursane på best mogeleg måte 
innanfor planområdet. 

I etterkant av møtet 04.01.18, har GVAS gjort tilpassingar for å forsøke å imøtekomme kommunen 
sine ønsker/krav. Endringane inneberer ikkje flytting av dei mest eksponerte turbinane heilt sør i 
planområdet. Dette er svært uheldig og går på tvers av det signalet Bystyret gav i vedtaket då det blei 
gitt positiv innstilling til prosjektet. Flora kommune er på denne måten bondefanga gjennom å ha gitt 
ei positiv tilråding med vilkår om at turbinane skal plasserast minst mogeleg eksponert mot Florø, utan 
at dette har blitt tatt omsyn til i endeleg detaljplan. Slik detaljplanen no føreligg, er dei sørlegaste 
turbinane maksimalt eksponert mot Florø. Turbin T15 som er plassert inne i nedbørsfeltet til 
Terdalsvassdraget og som dermed utgjer ein potensiell ureingskjelde jfr. ROS-analysen i MTA-planen 
er den som er plassert lengst sør og lengst utanom det opphavelege forslaget.  Det er difor naturleg at 
Flora kommune krev at denne turbinen vert fjerna frå anlegget.   

Rådmannen påpeikar no, som tidlegare i prosessen, at kommunen sine synspunkt på plassering av dei 
mest eksponerte turbinane ikkje har blitt tatt omsyn til, og det er svært uheldig.  

Drikkevatn 

Flora kommune har heile tida vore tydelege på at den kommunale drikkevasskjelda Sagavatnet ikkje 
skal ha turbinar i sitt nedbørsfelt. Dette er tatt omsyn til. Men kommunen meiner at buffersona frå 
nedbørsfeltet er for liten, særleg etter at turbinane har blitt enda høgare enn konsesjonssøkt. Med 
hundre meter buffersone og opptil 158 meter høge turbinar er faren for forureining til stades. Ei 
forureining av denne drikkevasskjelda vil vere katostrofalt for ein by med ca 9000 innbyggarar. Flora 
har heller inga reserveløysing. Det er også fleire private drikkevasskjelder i området. Kommunen har 
påpeika at desse også må ivaretakast på ein god måte. Kommunen meiner at buffersone på 100 meter 
frå nedbørsfelt er altfor lite, særleg etter at turbinane er blitt høgare enn konsesjonssøkt. Døme for å 
illustrere vårt poeng: Ein girdriven vindturbin på 2.3 MW inneheld mellom 500 og 700 liter girolje og 
100 – 150 liter hydraulikkolje i både girdrivne og direktedrivne turbinar. Ein del olje fins også i 
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transformatorar i turbinane. Med dagens store turbinar vil desse voluma auke betrakteleg. Olje lek ut i 
forbindelse med brann eller andre ulykker med vindturbinar. Når ein vindturbin brenn er det lite man 
kan gjere for å sløkke brannen. I oktober 2015 brann ein vindturbin opp på Midtfjellet i Fitjar. 400 liter 
olje rann då ut i grunnen.  

Etter ei totalvurdering ber kommunen om at buffersona blir auka frå 100 til 500 meter. Der er og eit 
massetak ved turbin T34 som ligg innanfor buffersona med direktekontakt til nedbørsfeltet. Denne må 
også flyttast. 

Reservedrikkevasskjelde: Sagavatnet er i utgangspunktet ei trygg og godt skjerma ràvasskjelde for 
Florø. Utbygging av vindkraftfelt vil kunne endre på denne situasjonen, báde i utbyggingsfase og 
driftsfase. Florø vassverk er vidare eit stort og viktig vassverk med nærare 10 000 personar tilknytt 
forsyninga. Mattilsynet vil difor pà det sterkaste anbefale at planar for etablering av reservevasskjelde 
til Florø vassverk vert vurdert. Jf. Vedlagt brev frå Mattilsynet datert 24.01.2018 der dei uttaler: 
"Sagavatnet er i utgangspunktet ei trygg og godt skjerma ràvasskjelde for Florø. Utbygging av 
vindkraftfelt vil kunne endre på denne situasjonen, báde i utbyggingsfase og driftsfase. Florø 
vassverk er vidare eit stort og viktig vassverk med nærare 10 000 personar tilknytt forsyninga. 
Mattilsynet vil difor pà det sterkaste anbefale at planar for etablering av reservevasskjelde til Florø 
vassverk vert vurdert. Mattilsynet ser heller ikkje vekk i frâ at vi i framtida kan kome til å varsle 
vedtak om etablering av reservekjelde for vassverket." 

Kupevatnet er eit alternativ som reservevassforsyning til Florø vassverk. Kupevatnet  ligg sør for 
Sagavatnet. ca. 800 meter i luftlinje. Flora kommune skal legge ny overføringsleidning frå Sagavatnet 
og ned til Saga.  Dersom Kupevatnet er eigna kan etableringa/utbygginga skje i sambandmed dette 
arbeidet. Ei slik samkjøyring vil ha stor betydning for utbyggingskostnaden og inngrep på naturen. 

I november 2017 vart Flora kommune ved teknisk drift oppmerksam på at det i nedbørssfeltet til 
Kupevatnet er planlagt plassert ei rekkje vindturbinar (endring frå konsesjonsgitt plassering). Dette har 
ført til at planane for etablering av reservevatn er framskunda og arbeid med undersøkingar er satt i 
verk. Flora Kommune har gjort avtale med Ivest consult AS om utgreiing av Kupevatnet som 
reservevasskjelde. Dette arbeidet tek til så snart vatnet er isfritt. Den uavklarte situasjonen for ei 
eventuell reservedrikkevassløysing forsterkar kravet om at hovedrikkevasskjelda Sagavatnet må 
sikrast 100%. 

Friluftsliv 

Utbyggar skal etablere ei skiløype/lysløype og varmestove på austsida av Langevatnet etter dialog 
med grunneigarar og turlag/idrettslag. Dei skal og utvide og tilrettelegge parkeringsplassen ved 
servicebygget (med lading for elbil), kjøpe inn snøscooter for sporsetting og etablere rasteplassar og 
gangbruer for tilkomst. Dette er i tråd med kommunen sine ønske. Etter siste framlagt detaljplan er 
kommunen imidlertid bekymra for at turbin T1 kjem for nær lysløypa med fare for iskast. I verste fall 
vil den vere verdilaus i vinterhalvåret, den tida den er bygd for. 

Når det gjeld forholda for friluftslivet elles, så er det ingen tvil om at rammene for friluftsliv i området 
vil endre seg kraftig. Store og lange vegar inn i området vil gjere det meir tilgjengeleg for mange og 
føre til ein annan bruk. Men det vil og medføre store endringar for det tradisjonelle friluftslivet i 
området, dvs tilgang til og utsikt til urørt natur og den ro og stillhet det gir. Store turbinar og vegar vil 
vere visuelt skjemmande for tradisjonelt friluftsliv, og også gje støy.  Det er viktig for kommunen at 
vegar og turbinar er mest moglege skjerma frå dei mest brukte områda. Rådmannen registrerer at 
turbin T32 på Holten nord for Akslaskaret er flytta lengre nordvest, det er bra. Men for store delar av 
Guleslettene vil forholda for tradisjonelt friluftsliv bli totalt endra. Det som ligg føre i detaljplanen har 
totalt sett mykje større negative konsekvensar for tradisjonelt friluftsliv i det området som ligg nærast 
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turutgangspunktet Magnhildskartunnelen enn det turbinplassering i opprinneleg konsesjon viste.  

Anleggsvegar 

Anleggsvegane blir store, planert i minst 5 meters køyrebreidde. Terrenget er til dels kupert og det vil 
difor enkelte stader bli store skjeringar. Designmanual (vedlegg 2 til MTA) skildrar relativt godt 
korleis dette er planlagt  utført. Kommunen har og forståing for at detaljar omkring dette er vanskeleg 
å vere heilt konkret på før anlegget er påbegynt. Kommunen ber NVE å følgje tiltakshavar tett i 
byggeprosessen for å sikre ei mest mogeleg skånsom utforming av vegane.  

Utforming av bygg 

Slik MTA skildrar servicebygget og varmestova, så har desse lite tiltalande utforming. Kommunen 
registerer at GVAS vil benytte arkitekt for detaljutforming. Kommunen  ønsker at bygga får form og 
materialbruk som passar inn i fjellet/terrenget. Dette har kommunen også gitt innspel på i MTA-
prosessen. Søknadar om desse bygga skal handsamast som byggesak av kommunen. 

Utsleppsfritt prosjekt 

Vindkraft er fornybar energi i form av elkraft. Kommunen meiner at ein difor bør tilstrebe å gjere heile 
prosjektet så utsleppsfritt som mogeleg. Undervegs i prosessen har det kome innspel på at intern 
transport i planområdet bør foregå med elbil. Flora kommune oppfordrar herved NVE om å sette slike 
krav i dette og framtidige vindkraftprosjekt. Eit slikt tiltak vil og føre til redusert fare for 
olje/kjemikalieforureining frå interntransportmiddel i driftsperioden.  

Fugletrekk 

Kommunen har fått innspel på at den vurderinga som er gjort omkring fugletrekk og konsekvensar for 
enkelte raudlisteartar eg høgst mangelfull, og peikar på at vedtaket frå Olje- og energidepartementet i 
saka er gjort på feilaktig faktagrunnlag. Kommunen har ikkje kompetanse til å vurdere innhaldet i 
dette, og overlet denne vurderinga til offentlege faginstansar. 

Dømer på andre feil og manglar i MTA-planen 

I tillegg til feil i fuglerapportane både i konsesjonsdokumenta og i MTA-planen, finnast det også ei 
rekke andre tema som ikkje er nemnde.  Norconsult innrømmer dette mellom anna på side 14 i ROS-
analysen der det heiter:  

Det understrekes igjen at Norconsult ikke har gjennomført befaring i området og har derfor ikke detaljkunnskap 
knyttet til inntaksløsninger eller plassering/utforming av brønner. Kunnskapen om lokale avrenningsforhold og 
eventuelle andre påvirkninger som vil kunne innvirke på vannkvalitet i de enkelte vannforsyningene er også 
mangelfull. 

Her er to døme på manglar i MTA-planen: 

A.Bruk av sprengingsplast: Ved bygging og drift av anlegget skal det gjennomførast til dels 
omfattande sprengingsarbeid.  MTA-rapporten seier ingenting om bruk og konsekvensar av bruk av 
sprengingsplast og korleis dette skal handterast, eller stillast krav om. 

b.EUs vassdirektiv: I følgje EU er vassdirektivet det strengaste miljødirektivet i heile EU.  Direktivet 
er under implentering i Noreg og Sogn og Fjordane er eigen vassregion.  Det har ikkje vore mogleg å 
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finne vurderingar av miljøkrava i EUs vassdirektiv i MTA-planen.  For Flora kommune vil slike 
vurderingar vere viktige både for sikring av drikkevasskjelder og for sikring av økosystema i dei 
vassdraga som blir berørt av vindkraftverket.  

Vidare prosess 

Kommunen stiller spørsmål om tidsløpet no i denne runden når uttaler skal handsamast og eventuelle 
endringar skal skje. I Bystyret 24.april orienterte Zephyr og anslo mogeleg oppstart medio juni. 
Kommunen stiller seg svært kritisk så kort handsamingstid. Etter videomøte med NVE 4.mai var NVE 
tydelege på at dei vil sikre tilstrekkeleg tid for ei forsvarleg sakshandsaming. Det blei og presisert at 
det kan bli gitt delvedtak for slike anlegg, til dømes kan eit første vedtak vere avgrensa til tilkomstveg 
inn i området. Kommunen er opptatt av å sikre tilstrekkeleg tid for å få til tilfredstillande løysing for 
dei forhold kommunen påpeikar.   

For denne uttalen gjeld følgande: Etter handsaming i Plan- og samfunnsutvalet 8.mai blir uttalen sendt 
til NVE. Endeleg uttale vil bli sendt 23.mai. 

Enkeltvedtak/klage 

Ei avgjerd om godkjenning av MTA er eit enkeltvedtak og blir handsama i samsvar med reglane i 
forvaltningslova. Dette inneberer blant anna at partar og andre med rettsleg klageinteresse i saka (saka 
som gjeld godkjenning av MTA) kan klage på vedtaket. Kven som er partar og kven som har rettsleg 
klageinteresse blir vurdert konkret innafor ramma av forvaltningslova sine reglar. Kommunen har i 
dette tilfelle rettsleg klageinteresse.. 

Rådmannen vil ikkje vurdere om kommunen skal klage på vedtaket, det må det vere opptil Bystyret å 
vurdere. For å halde tidsfristar for klage (3 veker), vil det vere det difor vere mødvendig  at rådmannen 
får fullmakt frå bystyret til å utforme og sende denne. Som eit siste vedtakspunkt blir det difor lagt opp 
til vedtak om klage og overføring av fullmakt til rådmannen å utføre og sende denne. 

Dokumenta 

Alle MTA- dokument ligg på NVE sine heimesider www.nve.no under Konsesjonsaker. 

Direktelink: https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=87&type=A-1,A-6 

 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
024/18 Bystyret PS 22.05.2018 
017/18 Levekårsutvalet PS 08.05.2018 
021/18 Formannskapet PS 16.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Trude Gulbranson 17/2350 

Dimensjonering og plassering av auka kapasitet heildøgnsplassar 

Framlegg til vedtak: 

1. Flora bystyret tek framskrivingane av behov for døgnplassar til vitande som bakgrunn for
utbyggingsplanar av auka kapasitet heildøgnsplassar.

2. Skissa modell 5 i saksutgreiinga vert videre utreda for auke i kapasitet døgnplassar. Skissa
Modell 5 innebærer ei stegvis utbygging som femnar om:  utbygging av 30
heildøgnsbemanna omsorgs plassar Florø sjukehus austfløya, 25 nye institusjonsplassar på
Florø Omsorgssenter, og ei rehabilitering og utbygging  av Furuhaugane Omsorgssenter
med 66 plassar.

3. Det vert sett av 300.000 kr til planlegging.
4. Levekårsutvalet vert referansegruppe for arbeidet.
5. Rådmannen kjem attende med sak til Flora bystyre med  skisser til løysing inkludert

økonomiske konsekvensar investering og drift, og framdriftsplan i desember 2018.

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 

Levekårsutvalet - 017/18 

LKUV - handsaming:
Framlegg til vedtak frå Karianne Torvanger, Ap.:  
Forslag til nytt punkt 3, dei resterande punkta vert skjøvet ned. 

"Som del av kommunal bustadplan 2018-2025,  ligg det inne ei auke med 3 omsorgsbustadar for eldre 
i Eikefjord. Vidare utbygging etter behov." 

Tilrådinga frå rådmannen, samt framlegget til nytt punkt 3, vart samrøystes vedteke. 
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LKUV - vedtak: 
 

1. Flora bystyre tek framskrivingane av behov for døgnplassar til vitande som bakgrunn for 
utbyggingsplanar av auka kapasitet heildøgnsplassar. 

2. Skissa modell 5 i saksutgreiinga vert videre utreda for auke i kapasitet døgnplassar. Skissa 
Modell 5 innebærer ei stegvis utbygging som femnar om:  utbygging av 30 
heildøgnsbemanna omsorgs plassar Florø sjukehus austfløya, 25 nye institusjonsplassar på 
Florø Omsorgssenter, og ei rehabilitering og utbygging  av Furuhaugane Omsorgssenter 
med 66 plassar. 

3. Som del av kommunal bustadplan 2018-2020, ligg det inne ein auke med 3 omsorgsbustadar 
for eldre i Eikefjord. Vidare utbygging etter behov. 

4. Det vert sett av 300.000 kr til planlegging. 
5. Levekårsutvalet vert referansegruppe for arbeidet. 
6. Rådmannen kjem attende med sak til Flora bystyre med  skisser til løysing inkludert 

økonomiske konsekvensar investering og drift, og framdriftsplan i desember 2018. 

 
 
Formannskapet - 021/18 
 
FORM - handsaming: 
Punktvis røysting: 
1. Tilrådinga frå Levekårsutvalet vart samrøystes vedteke. 
2. Tilrådinga frå Levekårsutvalet vart sett opp mot framlegget frå Nødseth, der Nødseth sitt framlegg 
fall mot 2 røyster. 
3. Tilrådinga frå Levekårsutvalet vart samrøystes vedteke. 
4.  Tilrådinga frå Levekårsutvalet vart samrøystes vedteke. 
5.  Tilrådinga frå Levekårsutvalet vart samrøystes vedteke. 
6. Framlegget frå Nødseth pkt.5 vart sett opp mot tilrådinga frå Levekårsutvalet pkt.6  der Nødseth sitt 
framlegg vart vedteke med 8 mot 3 røyster. 
7. Framlegget frå Nydal fall mot 3 røyster. 
 
 
 
 
 
FORM - vedtak: 

1. Flora bystyre tek framskrivingane av behov for døgnplassar til vitande som bakgrunn for 
utbyggingsplanar av auka kapasitet heildøgnsplassar. 

2. Skissa modell 5 i saksutgreiinga vert videre utreda for auke i kapasitet døgnplassar. Skissa 
Modell 5 innebærer ei stegvis utbygging som femnar om:  utbygging av 30 
heildøgnsbemanna omsorgs plassar Florø sjukehus austfløya, 25 nye institusjonsplassar på 
Florø Omsorgssenter, og ei rehabilitering og utbygging  av Furuhaugane Omsorgssenter 
med 66 plassar. 

3. Som del av kommunal bustadplan 2018-2020, ligg det inne ein auke med 3 omsorgsbustadar 
for eldre i Eikefjord. Vidare utbygging etter behov. 

4. Det vert sett av 300.000 kr til planlegging. 
5. Levekårsutvalet vert referansegruppe for arbeidet. 

6. Rådmannen kjem attende med sak til Flora bystyre med skisser til løysing inkludert økonomiske 
konsekvensar investering og drift, og framdriftsplan i løpet av hausten 2018, slik at ein er trygg på at 
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naudsynte vedtak kan fattast i sak om budsjett og økonomiplan i desember 2018.   
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Saka gjeld behov for auka kapasitet for heildøgnsplassar i Flora kommune, og areal for desse.  

Det har vore nedsett plangruppe med oppstart hausten 2017. Plangruppa  har bestått av Arlene Vågene 
(leiar ) og Karianne Torvanger (nestleiar) frå Levekårsutvalet. Norunn Stavø frå rådmannen, Ragnhild 
Holm og Anita Solvang frå Omsorgstenesta,  Anita Norstrand frå Teneste Helse,Laila Nygård frå 
Eldrerådet, Trude Gulbranson frå kvalitet og utviklingsavdelinga ( sekretær i plangruppa). Rådet for 
mennesker med nedsett funksjonshemming har vore invitert, men ikkje møtt.  

Mandatet til plangruppa har vore framskrivingar av behov for døgnplassar (institusjon og 
heildøgnsbemanna omsorgsbustader) i Flora kommune, og plassering av desse. Plangruppa har hatt 5 
plangruppemøte, det har vore administrative møte, og det har vore ei orientering til Levekårsutvalet, 
som har vore referansegruppe frå arbeidet. Det har og vore orientering i Eldrerådet. 

Saka er basert på : 

1. Tidlegare vedtak om framtidas omsorgsteneste og institusjonsutbygging. 
2. Plangruppa for auka kapasitet av heildøgnsplassar sine vedtak. 
3. Innspel frå Levekårsutvalet som referansegruppe. 
4. Arbeidsmøte og innspill frå  Flora formannskap 18.04.2018. 

Innleiing: 
 

Det er fleire faktorar som spelar inn når ein vurderer behov, og korleis løyse behova for ei auke i 
døgnplassar best mogleg. Desse punkta vert vurdert i saka under. 

1. Framskrivingar av behov.  
2. Alternative bygg, tomt og areal. 
3. Driftskonsekvensar – stordrift og samdrift. 
4. Driftskonsekvensar bygg ( ikkje videre handsama i denne saka) 
5. Finansieringsmoglegheiter inkludert delfinansiering ved investeringstilskot frå Husbanken.  

Vurdering: 

1. Framskriving av behov: 

Plangruppa legg desse framskrivingane tilgrunn for behov. Framskrivingane for institusjonsplassar er 
basert på faktisk tildeling over mange år i Flora kommune. Det er ikkje basert på alder. Når det gjeld 
behov for heildøgnsbemanna omsorgsbustader har vi ikkje erfaringstal, så framskrivingane er basert 
på dekningsgrad frå statlege rapporar og dokument. Det fins ikkje normtal, men vi har nytta 6,5 % 
behov for personar over 80 år.  

 Framskriving faktisk tildelte 
inst.plassar 

2018 2020 2025 2030 2035 2040 

               
1 Faktisk Tal institusjonsplasser  92 92 92 92 92 92 
2 Hyblar 8 8 8 8 8 8 
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3 Docen 2 (HDO) 32 32 32 32 32 32 
4 Total døgnplasser 132 132 132 132 132 132 
5 Framskrevet behov instit.plass, alle 

grupper 
88 97 114 135 164 199 

6 Framskrevet behov HDO 32 34 40 51 63 75 
7 total framskrevet behov døgnplasser 120 131 154 186 227 274 
8 Avvik i høve plassar og behov 8+ 1+ 22 54 95 142 

  

Forklaring på tabell: 

Linje 1: Faktiske tal institusjonsplassar som Flora kommune har per i dag. Desse er plassert på Florø 
Omsorgssenter og på Furuhaugane Omsorgssenter, pg  inkluderer 3. manns romma på Furuhaugane 
Omsorgssenter. 

Linje 2: Hyblar. Heildøgnsbemanna. Desse er plassert på Furuhaugane Omsorgssenter, og på Allhuset 
i Eikefjord. 

Linje 3: Docen 2, ferdig i November 2018. 

Linje 4: Tal døgnplassar som kommunen har per utgangen av 2018. 

Linje 5: Framskrevet behov inst. plassar: Framskrivingar basert på faktisk  tildeling over år i Flora 
kommune. 

Linje 6: Fremskrevet behov hdo: basert på 6,5 % av eldre over 80 år. Grunnlaget for dekningsgrad har 
plangruppa funnet i statleg dokumentasjon og meldingar. Her har ikkje kommunen eigne erfaringstal. 

Linje 7: Syner det totale behovet døgnplassar etter faktorane over. 

Linje 8: Avviket mellom det vi har – og det vi mangler på gitte år. Avviket syner at om det ikkje vert 
auka døgnkapasitet vil kommunen i 2025 mangle 22 plassar, i 2030 mangle 54 plassar, i 2035 mangle 
95 plassar, og i 2040 mangle 142 plassar.  

Plangruppa har vurdert at avviket fram mot 2040 kan være usikkert. Det er langt fram, og det kan være 
endringar i både teknologi og demografi som kan være utslagsgivande for korleis behovet for 
døgnplassar vil bli i 2040. Plangruppa vil likevel syne behovet som det står i saka.  

2. Alternative bygg, tomt og areal. 

Faktor som bakgrunn for alle modellane: Fortsatt bruk av eksisterande plassar ved Florø 
Omsorgssenter, Furuhaugane Omsorgssenter og Docen 2. Modellane syner det vi treng i tillegg til 
desse plassane. 

Modell 1: Florø Omsorgssenter med liten utbygging mor nord, 25 nye plassar, og 41 eksisterande 
plassar, totalt 66 plassar. Denne vil ikkje stette behova for utbygging aleine, men vil være nødvendig 
for å løyse behovet. Fordelen med utbygginga er at den vil kunne løyse behovet for døgnplassar fram 
til 2025, og være ein del av den totale løysinga av behov. Estetisk vil ikkje denne utbygginga bli 
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stortstilt ruvande i terrenget. Ulemper: Dagavdelinga må finne seg alternative areal. Areal for 
rehabilitering som vert nytta på Florø Omsorgssenter må og erstattast. Det vil og være byggeaktivitet 
på institusjonen som kan vere forstyrrande for bebuarane. Utbygginga er kvalifisert for å få 
investeringstilskot frå Hubanken, som per no er på 55 % av max akseptert byggekostnad.. Nybygg mot 
Nord var i 2015 førebels utregna til ein kostnad på 83,4 mill. Tilskot vil redusere låneopptak. 

Modell 2: Florø Omsorgssenter med liten utbygging, 25 nye plassar (modell 1), og i tillegg bruk av 
areal i 3. etg som i dag vert nytta som kontorlokale til omsorgsardministrasjonen. Dette gir ytterlegare 
6 plassar. Totalt på Florø omsorgssenter: 72 plassar. Løysinga vil ikkje stette behovet for døgnplassar 
aleine, men kan være ein del av den totale løysinga. Fordelar og ulemper som modell 1, men i tillegg 
må ein finne alternative arena for kontorlokala som i dag vert nytta. Investeringsbehovet (låneopptak 
og momskompensasjon) var i 2016 estimert til 6,7 mill kroner for dei 6 plassane som i dag er 
kontorlokale. Ombygginga vil kvalifisere for investeringstilskot, som vil redusere låneopptak. 

Modell 3: Florø Omsorgssenter med stor utbygging mot Nord, 72 nye plassar, og 41 eksisterande 
plassar, totalt 113 plassar.  Denne modellen vil kunne stette behova for auka døgnkapasitet utover år 
2030. Fordel :Ei stor utbygging av Florø Omsorgssenter vil truleg kunne frede ei vidare utbygging av 
institusjonen på Furuhaugane. Utbygginga vil ivareta behovet for eine institusjonsplassar ut 2035, då 
det øvrige behovet for døgnplassar vil vere heildøgnsbemanna omsorgsbustader. Ulemper: 
Eksisterande mellombygg på Florø Omsorgssenter må rivast, og alle funksjonar som er der må finne 
andre lokale. Modellen vil ha stor inngripen i landskapet. Reguleringsplanarbeid må gjennomførast. 
Stor utbygging mot nord var i 2015 førebels kostnadsberegna til 242,7 mill kroner. Utbygginga vil 
kvalifisere for investeringstilskot frå Husbanken, som vil redusere låneopptak. 

Modell 4: Denne løysinga er modell 1, Florø Omsorgssenter utbygging mor nord med 25 nye plassar, i 
tillegg til utbygging /bygging av 30 plassar for heildøgnsbemanna omsorgsbustader på sjukehusbygget 
austre fløy. Omsorgsbustader i sjukehuset austre fløy er etter modell frå sluttrapport frå arbeidsgruppa 
for bruk av sjukehuskvartalet frå 2014. I tillegg har plangruppa vurdert at det vil være hensiktsmessig 
å bygge på ei tredje etasje for å utnytte kapasiteten. Løysinga vil stette behovet for døgnplassar ut 
2030. Ulemper: Som ulemper modell 1. I tillegg kjem spørsmålet om der er andre planar for 
sjukehusbygget/tomta som kjem i konflikt med denne vurderinga. Fordeler: Modellen samsvarar med 
behov vedtatt i strategisk bustadplan. Kommunen eig tomt og bygg, og ei utbygging av sjukehuset 
austre fløy kan truleg medføre lågare byggekostnad enn reint nybygg. Omsorgsbustader i 
sjukehusbygget kan og fungere som avlastningsarena, om der vert mykje støy og ulemper ved 
utbygging på Florø Omsorgssenter, evt rehabiliteringsarbeid ved Furuhaugane Omsorgssenter. Dette 
forutset at sjukehuset austre fløy vert byggesteg 1. Løysinga vil kvalifisere for investeringstilskot frå 
Husbanken. Løysinga gir både nettotilvekst , og er innafor rehabilitering av bygg. 

Modell 5: Løysinga er modell 4, men utbygging av sjukehuset aust fløy, lita utbygging av Florø 
Omsorgssenter mot nord, pluss utbygging og rehabilitering av Furuhaugane Omsorgssenter med 66 
nye plassar. På Furuhaugane Omsorgssenter vil det då verte totalt 114 institusjonsplassar. Løysinga vil 
dekke det auka behovet for døgnplassar fram mot år 2040. Fordeler: Heile modellen legg til rette for ei 
trinnvis utbygging. Rehabilitering og oppgradering av Furuhaugane eksisterande plassar kan vere 
mindre kostnadsdrivar enn nybygg. Fordel med å opprettholde Furuhaugane er at ein ikkje tapar 
investeringstilskot.  Ulemper: som modell 4. Alternativet med utbygging på Furuhaugane er på utvida 
tomt, som gir som konsekvens at kommunale omsorgsbustader i Jacob Sandeveg 5 og 7 må rivast. 
Desse må erstattast. Det må og påreknast trafikkauke i Jacob Sandeveg. Modellen vil kvalifisere til 
investeringstilskot grunna rehabilitering og nettotilvekst av døgnplassar. Plangruppa tilrår denne 
modellen for utbygging av kapasitet døgnplassar. 

Modell 6: Plangruppa har og sett på sjukehustomta. Dette var tidleg vurdert som ikkje berekraftig av 
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plangruppa grunna endringar i investeringstilskot. Nybygg på sjukehuset som innebærer avvikling av 
eksisterande plassar (herunder Furuhaugane) kvalifiserer ikkje for investeringstilskopt. Plangruppa har 
derfor ikkje gått videre i planlegginga av modell 6. det er og usikkerhet rundt bruk av sjukehustomta 
til anna føremål, og eksisterande vedtak om sal av gamledelen av sjukehuset.  

Når det gjeld utbygging i Eikefjord har plangruppa sagt at dei støtter seg til gjeldande vedtak i 
strategisk bustadplan om tat kommunen bør kjøpe seg inn i sentrumsnære høvelege husvære om dette 
vert utbygd.  

3. Driftskonsekvensar. Stordrift og samdrift. 

Dei viktigaste faktorane som påverker kostnadane pr døgnplass er; pleiefaktor (pleieårsverk per plass), 
stordriftsfordeler og smådriftsulemper, og nivå på faglege støttetenester som til dømes tal årsverk til 
lege, fysioterapi osv. Pleiefaktor på nivå 7 ( institusjon) vert normalt kostnadsrekna 0,5 årsverk per 
brukar høgre enn pleiefaktor på nivå 6 (heildøgnsbemanna omsorgsbustad inkl ambulante tenester). 
Dette utgjer store forskjellar i driftskostnad.  

Stordriftsfordelar og smådriftsulemper er omgrep som tyder at kostnadane per eining vert redusert når 
storleiken per eining aukar. Det er særleg på kveld og natt som pleiefaktor kan reduserast i større 
einingar. Større institusjonar har fordel med at dei har fleire plassar å fordele dei faste kostnadane som 
administrasjon og fellesfunksjonar på. Ei grunneining oppnår stordriftseffekt når den overstil 13-14 
årsverk. Når turnusgruppa når eit nivå på 20 årsverk, er stordriftsfordelane stort sett utnytta.  

Samdriftsfordelar kan oppstå ved at fleire tenestevariantar inna pleie-og omsorg kan nytte den same 
gruppa av faglært arbeidskraft som legar, sjukepleiarar, fagarbeidarar mm. Ein vil kunne nytte felles 
infrastruktur som kontor, felles administrasjon og merkantile, og å nytte fagkompetansen og 
personellressurser dynamisk og på tvers av tenestevariantane. 

4. Finansiering. Investeringstilskot frå Husbanken.  

Modellane som plangruppa har vurdert kvalifiserer til investeringstilskot frå Husbanken. Tilskotet skal 
stimulerer kommunane til å fornye og auke tilbodet av sjukeheumsplassar, og omsorgsbustader for 
personar med behov for heildøgns pleie-og omsorgstenester, uavhengig av alder, diagnose eller 
funksjonshemming.  Tiltak som kvalifiserer for tilskot er: 

· Oppføring av nye omsorgsbustader, sjukeheimsplassar og lokaler for dagaktivitetstilbod. Det 
er krav om nettotilvekst. 

· Kjøp av eksisterande bygg. Føresetnad at bygget oppfyller Husbankens krav ved kjøpet eller 
etter eventuell ombygging 

· Ombygging, inneber til dømes endring av rominndeling/byging av nye bad og liknande. 
· Utbetring, inneber heving av standard som t.d heis, sprinkleranlegg samt tiltak knytt til 

teknologi i eksisterande bygningsmasse. 
· Ombygging og utbetring, skal utføres med omsyn til målgruppa. Skal tas omsyn til 

anbefalingar og retningslinjer for bogrupper som gjeld til dømes personar med demens eller 
kognitiv svikt. 

· Leie. Kan og motta investeringstilskot ved leige av lokale til omsorgsbustader og 
sjukeheimsplassar. 

Gjennomsnittet på den statlege tilskotsfinansieringa pr bueining er 50 % av maksimalt godkjente 
anleggskostnader. Dette er fordelt med 45 % per omsorgsbustad, og 55 % per sjukeheimsplass. 
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Tilråding: 

Med bakgrunn i framskrevet behov, drift og finansieringsmoglegheiter vert rådmannen si tilråding 
denne modellen for etappevis utbygging:  

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 
Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 
HDO Sjukehuset austre fløy     30 30 30 30 
Nybygg mot nord 25 plassar . Floms        25 25 25 
Furuhaugane utbygging        66 66 
Avvik etter utbygg. Floms, fuoms og 
sj.hus 

8+ 7+ 8+ 1+ 26+ -21 

 
Denne løysinga vil stette kravet om nettotilvekst, og bli delfinansiert med max investeringstilskot både 
for nybygg og rehabilitering.   

Løysinga inneber ei utbygging av Florø Omsorgssenter med om lag 25 plassar. Dette kan aukast til om 
lag 30 plassar om den og inkluderer lokala som i dag er i bruk av omsorgsadministrasjonen. Den 
inneber og ei utbygging av sjukehuset austre fløy med om lag 30 døgnplassar som omsorgsbustader. 
Løysinga inneber og ei utbygging og rehabilitering av eksisterande Furuhaugane omsorgssenter. 

Konsekvensar før realisering: 

· Florø Omsorgssenter: Kjøkkenet som er ein del av dagavdelinga må rivast. Det må på plass 
alternative areal for dagavdeling, og for treningsrom fysioterapi og rehabilitering.  Om 
omsorgsadministrasjonen sine lokale skal nyttast: alternativ plassering i nytt rådhus , eller 
alternative plasseringar som følgje av omorganisering til Kinn kommune. 

· Sjukehuset austre fløy: Må avklarast om denne kan nyttast til omsorgsføremål. Om dette vert 
klarsignal for, er det mulig at dette må være byggesteg 1. Plangruppa vil ikkje tilrå 
institusjon her, men gå for ei løysing med heildøgnsbemanna omsorgsbustader. 

· Furuhaugane Omsorgssenter: Denne løysinga gir konsekvens at Jacob Sandeveh 5/7 må 
rivast. Dette er kommunale omsorgsbustader som i dag vert nytta av funksjonshemmede. 

Rådmannen tilrår at utbygginga må skje trinnvis. Eit eventuelt positivt vedtak i denne saka, vil legge 
grunnlag for videre arbeid med modellen, videre sak til politisk handsaming vil då inkludere 
økonomiske konsekvensar, plan for alternativ plassering av funksjonar utbygginga får konsekvensar 
for, rekkefølge byggetrinn, finansiering og framdriftsplan.  

 

Økonomiske konsekvensar: 
Planleggingsmidlar, kjøp av kompetanse: 300.000 kr. 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Vedlegg 1.  
 

Modell 1.  
Florø Omsorgssenter med  utbygging mot nord om ombygging av nordre fløy. 25 nye plassar, 41 

eksisterande plassar. Totalt 66 plassar. 

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 

Nybygg mot nord 25 plassar     25 25 25 25 

Avvik etter utbygging om ombygging 
etter modell 1. 8+ 7+ 3+ -29 -70 -117 


 

 

 

 

 

 

 Tomta gårdsnr 202/bruksnr.449 er eigd av kommunen, denne må omregulerast. 

 

Nybygg mot nord: Nybygg på tre etasjar som ligg i bakkeskråning, derav nybygget er bygget på 

eksisterande 2- etasjersbygg mot nord. Det inneheld 1 bogruppe på 10 bueiningarr, i ei avdeling som 

er delt med en bogruppe på 5 bueiningar i eksisterande bygg mot nord. 1 bogruppe på 10 bueiningar 

held til i 5. etasje. På grunn av tomta sitt skrånende terreng og institusjonens krav ligg 

inngang mot nordvest til Livius Smittgate som er en mindre trafikkert vei. 

 

Ombygging mot nord: Ombygget to- etasjersbygg som ligg i skråning. Inneheld 1 

bogruppe på 5 bueiningar, og deler felles bogruppeareal med bogruppe på 10 bueingar i nybygget. 

 

Admin/serviceareal som må inngå i nybygg. Noke av administrativt- og serviceareal 
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( Illustrasjon: fra sør, nybygget er kvitt) 

 

(illustrasjon frå sørøst) 

 

 Modell 2.  
Florø Omsorgssenter med  utbygging mot nord om ombygging av nordre fløy. 25 nye plassar, i tillegg 

6 plassar i areala til omsorgsadministrasjon.  41 eksisterande plassar. Totalt 72 plassar. 

Skisser og konsekvenser som modell 1. I tillegg nye lokale til omsorgsadm. 

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 

Nybygg mot nord 25 plassar     25 25 25 25 

Areala til oms adm.       6 6 6 

Avvik etter utbygging om ombygging 
modell 2 8+ 7+ 3+ -23 -64 -111 
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Modell 3.  
 

Florø Omsorgssenter – nybygg nord og rivning av nordre fløy. 

 72 nye bueiningar ( gult)  og 41 eksisterende bueiningar. Totalt etter utbygging: 113 bueiningar. 

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 

Nybygg mot nord 72 plassar, og riving av 
nordre fløy     72 72 72 72 

              

Avvik etter utbygging Floms etter 
modell 3 8+ 7+ 50+ 18+ -23 -70 
 

 Eksisterande "mellombygg" med dagavdeling, og nordre fløy vert rive 

 Tilbaketrukne toppetasjer mot villastrøk avgrensar tal bueiningar 

 Omsorgsadministrasjon og musikkskulen må ut 

 Tilkomst fotgjengarar frå Livius Smithgata 

 Varemottak i nybygg mot Kinnvegen. 

 Nybygget har 5 etasjer og ligg i bakkeskråningmot nordvest. 

 Tomta gårdsnr 202/bruksnr.449 er eigd av kommunen, denne må omregulerast. 

 

Nybygg mot nord: Nybygget har fem etasjar og ligger i bakkeskråning motnordvest. Det inneholder 6 

bogrupper på 10 bueiningar, og 1 bogruppe på 12 bueingar, dvs totalt 7 bogrupper. Pga tomta sitt 

skrånende terreng og institusjonens krav, ligg inngang mot nordvest til Livius Smittgate som er en 

mindre trafikkert vei. 
 

Admin/serviceareal som må inngå i nybygg.  Noke av administrativt- og serviceareal inngår i 

eksisterande. bygg, og uttegnet nybygg må supplere noe for veksten. 
 

Eksisterande: 41 bueiningar eksisterer på Floms i dag, fordelt på 4 bogrupper. Dette vil alt i alt gi 

Floms en kapasitet på 113  bueingar fordelt på 11 bogrupper. 

Eksisterande administrativt areal:  Dette dekker noke av behovet for institusjonen og vert trekkt frå 

nybygg og ombygging. 
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( Illustrasjon: fra sørøst) 

 

( illustrasjon: frå sørvest) 

 

( illustrasjon frå sørvest) 
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 Modell 4.  
 

Florø Omsorgssenter med  utbygging mot nord om ombygging av nordre fløy. 25 nye plassar, i tillegg 

austfløya (nyeste bygg) på Florø sjukehus. 

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 

Nybygg mot nord 25 plassar, Floms     25 25 25 25 

HDO Sjukehuset austre fløy       30 30 30 

Avvik etter utbygging og nybygg modell 4 8+ 7+ 3+ 1+ -40 -87 
 

Modellen er som modell 1, pluss sjukehuset austre fløy. 

HDO utbygging av sjukehuset austre fløy er etter modell i sluttrapporten frå arbeidsgruppa for bruk av 

sjukehuskvartalet frå 2014. Der ligg det inne 21 bueiningar. I tillegg tenker vi å bygge på en 3. etg i 

denne modellen.  ( Muligheten er tilstede)  Plangruppa kan ikkje tilrå institusjon her. Det vil bli 

vesentlige økonomiske utfordringar å drifte sjukehuset austre fløy som institusjon i staden for HDO.  

(Pleiefaktor)  

 

(Skisse 1 etg på sjukehuset austre fløy) 
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Modell 5 
Rådmannen si tilråding som grunnlag for videre arbeid. 

Avvik og muligheter for utbygging 2018 2020 2025 2030 2035 2040 

Avvik i høve plassar og behov 8+ 1 22 54 95 142 

HDO Sjukehuset austre fløy     30 30 30 30 

Nybygg mot nord. Floms  25 plassar         25 25 25 

Furuhaugane utbygging       

 

66 66 

Avvik etter utbygg. Floms, fuoms og sj.hus 8+ 7+ 8+ 1+ 26+ -21 

 

Som modell 4 inkl utbygging av Furuhaugane. 

Furuhaugane Omsorgssenter - nybygg mot nord og utvidet tomt. 

66 nye bueiningar og 48 eksisterende bueiningar. Totalt etter utbygging: 114 bueiningar. 

 

Nybygg mot nord: Nybygg på to etasjer, ligg langs Jakob Sandeveg. Det inneheld 7 bogrupper fordelt 

på 2 etasjer: 6 bo-grupper på 10 bueiningar og 1 bogruppe på 6 bueiningar. Her blir det og behov for; 

heis, branntrapp, parkering, sansehagar og terrasseareal for kvar etasje. Tekniskerom vert plassert i 

underetasje. 

Admin/serviceareal som må inngå i nybygg:  Noe av administrativt og serviceareal inngår i 

eksisterende bygg, nybygget som er uttegnet må supplere noe for veksten 

Eksisterande bygg:  4 bogrupper eksisterer på Furuhaugane i dag og dette vil alt i alt gi Furuhaugane 

ein kapasitet på 114 bueiningar. Det finnes i dag 48 bueiningar fordelt på 1 plan, men eksisterende 

planløsning inneheld og kontor til heimetenesta. Heimetenesta legg beslag på utvendig areal i form av 

parkeringsareal, og dette forklarar nybyggets plassering på tomta. 

 

 

(illustrasjon frå nord) 
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( illustrasjon: frå sørøst, nybygget er kvitt) 

 

Modell 6.  
Florø sjukehus som erstatning for Furuhaugane Omsorgssenter. 

Begge desse modellane må byggast om vi skal utfase Furuhaugane eksisterande 48 plassar pluss 

utviding med 66 nye plassar . Plangruppa har ikkje vurdert modellen som berekraftig fordi det ikkje 

kvalifiserer for investeringstilskot. Legg vi ned 66 institusjonsplassar på Furuhaugane, vil vi ikkje 

motta investeringstilskot for dei 66 første plassane i denne skissa. Usikkerhet frå plangruppa 

vedrørande andre planar for området  ligg og ti grunn for at ikkje plangruppa går vidare med modellen. 

Plangruppa legg til grunn av murbygget er vedtatt lagt ut for sal.   

 

Florø Sjukehus – nybygg nord og om/påbygging av nyeste fløy 

72 nye boenheter, 36 i nybygget og 36 i om/påbygget 

 

 Løysinga er på 2 etasjer og forutset at dei administrastive funksjonane vert plassert i 
sjukehuset si vestfløy. Det vert behiov for heis, branntrapp, parkering, sansehager og 
terasseareal for kver etasje 

 Eksisterande bærekonstruksjon i sjukehuset si østfløy vert forsterka, og ein kan då bygge ei 
ekstra etasje 

 Nybygg mot nord er på 4 etasjer. Akseptabel høgde med tanke på barneskolen si høgde mot 
øst. Parkeringsareal i underetasje. 

 Løysinga legg beslag på innkjørsel og inngangspartiet til sjukehuset. 
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( Illustrasjon: frå nordøst) 

 

 

( illustrasjon: fra sørøst topp) 
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Florø Sjukehus – nybygg sør 

80 nye bueiningar. 

 

 

 Nybygg: Løysing på 2 etasjer som føreset at det administrative vert plassert i sjukehuset si 
vestfløy. Det er behov for heis og interntrapp. Parkeringsarealet vert mot nord og ankomst fra 
Torggata mot vest. Hovudinngang mot nord. 

 Nybygg topp: Løysinga har en tredje etasje med takterasse*/sansehagar. Det administrativet 
er plassert i sjukehuset si vestfløy. Det vert behov for heis og branntrapp. Dersom ein ønsker 
kun 60 plassar kan ein ta vekk den øverste etasjen, og kun nytte areaket til takterasse. 

 Det må rivast kommunale utleigebustader "hybelhus". 

 Alternativet er ikkje i henhold til gjeldande plan 

 Sjukehuset sitt parkeringsareal vil verte berørt mot sør 

 Byggetomt er festa av Opplysningsfondet. 
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(Illustrasjon: frå sørøst) 

 

 

( illustrasjon : frå vest) 

( Illustrasjon: frå sørvest) 
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( illustrasjon frå øst) 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
024/18 Formannskapet PS 16.05.2018 
025/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Linda Mæland Nipen 18/1101 

Rebudsjettering unytta investeringsløyvingar knytt til låneopptak per 
31.12.2017 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora bystyre ombudsjetterer og rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar knytt til

lånemidlar per 31.12.2017 slik det går fram av tabellen i saka, med ei samla rebudsjettert 
sum på kr 221 984 076,- 

2. Det vert trekt inn kr 14 159 480,- av opphaveleg løyving. Desse lånemidlane vert å motrekne
vedteke låneoppak 2018. Med det vert kommunen si forplikta lånegjeld redusert med kr 14 
159 480,-. 

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 

Formannskapet - 024/18 

FORM - handsaming:
Samrøystes vedteke. 

FORM - vedtak:
1. Flora bystyre ombudsjetterer og rebudsjetterer unytta investeringsløyvingar knytt til

lånemidlar per 31.12.2017 slik det går fram av tabellen i saka, med ei samla rebudsjettert 
sum på kr 221 984 076,- 

2. Det vert trekt inn kr 14 159 480,- av opphaveleg løyving. Desse lånemidlane vert å motrekne
vedteke låneoppak 2018. Med det vert kommunen si forplikta lånegjeld redusert med kr 14 
159 480,-. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
I oktober 2011 ga Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ut ein ny vegleiar for budsjettering av 
investeringar. Vegleiaren byggjer på at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs årsavhengig, og at årlige 
løyvingar er naudsynt for å kunne pådra seg utgifter i budsjettåret. Vidare er alle investeringsmidlar 
frie, og må sjåast på som fellesfinansiering av investeringsportefølgjen. Einaste unntak frå prinsippet 
om fellesfinansiering er øyremerka finansiering. 
 
Ved handsaming av budsjett- og handlingsprogram 2018 den 19.12.2017 gjorde Flora bystyre i sak 
132/17 pkt. 9 slikt vedtak: 

"Unytta lånemidlar per 31.12.2017 vert overført til 2018. Det skal leggjast fram ei sak knytt til 
rebudsjettering av investeringsløyvingar når årsrekneskapen for 2017 er avlagt." 
 
Denne saka er avgrensa til å gjelde unytta lånemidlar per 31.12.2017. Investeringsbudsjett 2018 gjeld 
såleis som vedteke i bystyresak 132/17, og revidering av låneopptak for 2018 kjem eventuelt som del 
av sak om revidert budsjett 2018. 

Innleiing: 
I oktober 2011 ga Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) ut ein ny vegleiar for budsjettering av 
investeringar. Føremålet med vegleiaren: 
 
"Formålet er å lage en veileder for kommunesektoren om hvordan investeringer skal budsjetteres og 
følges opp, samt hvordan investeringsregnskapet skal avsluttes. Veilederen skal bidra til god praksis 
på området, og fremme løsninger for god økonomiforvaltning i samsvar med regelverket." 
 
I samandraget i vegleiaren går det med anna fram: 
 
"Rammene for budsjettering av investeringer, og avslutning av investeringsregnskapet, er: 
1. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig 
2. Årsbudsjettet er bindene for underordnede organ, og årlige bevilgninger er nødvendig for å kunne 
pådra seg utgifter i budsjettåret 
3. Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til balanse og realisme 
4. Alle midler er frie og ansees som felles finansiering av investeringsporteføljen, unntatt øremerket 
finansiering fra andre 
5. Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i 
året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på 
enkeltprosjektnivå" 
 
For å stette vegleiaren må Flora kommune rebudsjettere løyvingar og unytta lånemidlar per 
31.12.2017. Flora bystyre har vidare høve til å omdisponere midlar mellom prosjekt og/eller til nye 
prosjekt. 

Vurdering: 
Ved handsaming av budsjett- og handlingsprogram 2018 den 19.12.20176 gjorde Flora bystyre i sak 
132/17 pkt 9 vedtak om å overføre unytta lånemidlar til 2018. Rekneskapen for 2017 er avlagt, og det 
er høve til å gjere ein konkret rebudsjettering per investeringsprosjekt. Rebudsjetteringa i tabellen i 
saka tar utgangspunkt i note 13 Investeringsoversyn – lånemidlar i årsrekneskapen for 2017. 
 
Tabellen på dei neste sidene gir oversikt over ombudsjettering og rebudsjettering per prosjekt. Samla 
sett blir det i denne saka rebudsjettert løyvingar på til saman kr 221 984 076,-. Investeringsløyvingar 
finansiert av frie inntekter utgjer kr 70 561 960,-, prosjekt direkte knytt til Flora bygg og 

60 av 195



 

FLORA  
KOMMUNE 

 
eigedom/Flora bustadkontor utgjer kr 60 978 852,- og løyvingar til veg inklusive vann, avløp og 
renovasjon utgjer kr 0,-. Sjølvfinansierande løyvingar knytt til vann, avløp og renovasjon utgjer kr 57 
950 206,-. Andre sjølvfinansierande prosjekt utgjer kr 32 493 058,-. Det er vidare trekt inn kr 14 159 
480,- av samla løyving. Desse lånemidlane vert å motrekne vedteke låneoppak 2018. Med det vert 
kommunen si forplikta lånegjeld redusert med kr 14 159 480,-. 
 
Forklaring til kolonnene i tabellen: 
Kolonne 1: Prosjektnummer og prosjektnamn i investeringsbudsjettet 
Kolonne 2: Status per 31.12.2017. I tråd med note 13 til årsrekneskapen. 
Kolonne 3: Ombudsjettering av investeringsløyving knytt til lånemidlar 
Kolonne 4: Rebudsjettering av investeringsløyving knytt til lånemidlar 
Kolonne 5: Kommentar, referanse til prosjekt det vert ombudsjettert til/frå 
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Økonomiske konsekvensar: 
Saka tar for seg rebudsjettering av unytta lånemidlar per 31.12.2017. Saka utløyser ikkje nye 
låneopptak utover tidlegare bystyrevedtak. Det vert trekt inn kr kr 14 159 480 av samla løyving. Desse 
lånemidlane vert å motrekne vedteke låneoppak 2018. Med det vert kommunen si forplikta lånegjeld 
redusert med kr 14 159 480,-. 

Miljømessige konsekvensar: 
Ingen eksplisitte miljømessige konsekvensar 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommunelova) 
Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) 
Vegleiar frå KRD av oktober 2011: Budsjettering av investeringer og avslutning av 
investeringsregnskapet 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
009/18 Administrasjonsutvalet PS 08.05.2018 
026/18 Formannskapet PS 16.05.2018 
026/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Berit Seljeseth Osa K1 - 082 14/250 

Godtgjersleregulativ for folkevalde i Flora kommune - justering 

Framlegg til vedtak: 
Skriv inn framlegg her 

Pkt 1: Tillegg til pkt 3.1 i godtgjersleregulativet: 

"Deltaking som kommunen sin representant i andre ulike utval/styrer/råd utløyser møtegodtgjersle. 
Det er ein føresetnad at representanten er valt av Bystyret. Dersom representanten vert valt som leiar 
i slikt råd/utval/styre vil pkt 2.5 i regulativet gjelde." 

Pkt 2: Vedtaket vert gjeldande frå 01.06.18. 

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 

Administrasjonsutvalet - 009/18 

ADMU - handsaming:
Repr. Bente Frøyen Steindal kom med følgjande endringsframlegg: ...at representane er politisk valde. 
Samrøystes vedteke, med endring. 

ADMU - vedtak:
Pkt 1: Tillegg til pkt 3.1 i godtgjersleregulativet: 

"Deltaking som kommunen sin representant i andre ulike utval/styrer/råd utløyser møtegodtgjersle. 
Det er ein føresetnad at representantane er politisk valde. Dersom representanten vert valt som leiar i 
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slikt råd/utval/styre vil pkt 2.5 i regulativet gjelde." 

Pkt 2: Vedtaket vert gjeldande frå 01.06.18. 

 
 
Formannskapet - 026/18 
 
FORM - handsaming: 
Tilrådinga frå ADMU vart samrøystes vedteke. 
 
 
FORM - vedtak: 
 

Pkt 1: Tillegg til pkt 3.1 i godtgjersleregulativet: 

"Deltaking som kommunen sin representant i andre ulike utval/styrer/råd utløyser møtegodtgjersle. 
Det er ein føresetnad at representanten er valt av Bystyret. Dersom representanten vert valt som leiar 
i slikt råd/utval/styre vil pkt 2.5 i regulativet gjelde." 

Pkt 2: Vedtaket vert gjeldande frå 01.06.18. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Justering av regulativet i pkt 3.1 Møtegodtgjersle 

Innleiing: 
Etter bystyre sitt vedtak i sak 114/17 har det komme krav på møtegodtgjersle som ikkje er fanga opp 
av regulativet slik det ligg i dag.  Dette gjeld for politikar som er kommunen sin representant i ulike 
råd/utval som til dømes SU ved skular/barnehagar, Frivillighetsentralen, Storhall-prosjektet m.m.  

Det er naudsynt med ei avklaring på om desse verva som skal utløyse møtegodtgjersle og eventuelt 
vederlag for tapt arbeidsinntekt.  

Det må og takast stilling til om vedtaket skal ha verknad frå vedtakstidspunktet 01.06.18, alternativt 
01.01.18. 

Rådmannen tilrår at vedtaket vert gjeve verknad frå 01.06.18. 

Vurdering:           
 

Økonomiske konsekvensar: 
Dersom forslaget vert vedteke vil kostnadene til politisk arbeid auke og dette vil vere permanent.  
Denne vert å innarbeide i revidert budsjett. Verknadstidspunktet vert derfor sett til 01.06.18 

 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Godtgjersleregulativ for ombods og tillitsvalde,07.12.17 
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        Rådmannen 
 
 

  
 

Flora 
kommune 
 

    

 
 

GODTGJERSLEREGULATIV FOR FOLKEVALDE 
I 

FLORA KOMMUNE 
 
 
1. FELLESVEDTEKTER 
 
1.1 Kven regulativet gjeld for 
 Godtgjersleregulativet gjeld for folkevalde, faste representantar og møtande  
            vararepresentantar for møte i kommunen sine eigne organ som er oppretta med  
            heimel i   særlov eller i Kommunelova §§ 25 og 26, kommunale føretak,  
            andre heileigde aksjeselskap samt kommunal valte representantar til andre selskap og  
            organisasjonar. 
 
 Regulativet kan fråvikast i tilfelle der det vert gjort unntak i særskild avtale, kollektive 
 overeinskomstar, eller når det kjem i strid med ufråviklege lover og/eller føresegner. 
 
1.2 Tolking og gyldigheit 
 Tvil om tolking av reglementet vert å legge fram for formannskapet for endeleg 
 avgjerd. 
 
 Reglementet gjeld frå 01.01.18 og fram til ny justering vert gjort av bystyret. 
 
 Justeringar av godtgjersle til folkevalde vil følgje av den til ei kvar tid gjeldande årlege   
            faste godtgjersla til stortingsrepresentantane.  Jfr vedtak bystyresak 124/11. 
 
2. Faste godtgjersler 
 
2.1       Ordførar 

Godtgjersla utgjer 100% av den årlege faste godtgjersla til stortingsrepresentantane. 
 Godtgjersla dekker alle gjeremål som fell på ordførarvervet etter lov og reglement. 
             
            Utbetaling:   Månadleg i samband med lønsutbetalinga 
 
2.2       Varaordførar 

Varaordførar har 50% stilling med godtgjersle som utgjer høvesvis 85% av den årlege  
faste godtgjersla til ordføraren. 
Godtgjersla dekker alle gjeremål som følgje av vervet, arbeid i kortvarige vikariat for 
ordføraren, under fråvær og sjukdom, samt vikariat under ordføraren sin ferie. 
Ved vikariat for ordføraren av lengre varigheit, må eventuelt godtgjersle til 
varaordførar fastsetjast av formannskapet i høve lengda på vikariatet.  Godtgjersla skal 
dekke all møtegodtgjersle.  Andre verv skal dekkast i tråd med pkt. 2.4 og 2.5. 
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Utbetaling:    Månadleg i samband med lønsutbetalinga 
 
 
  
2.3 Formannskapsmedlemer - faste 
 Godtgjersla skal dekke alle formannskapsmøta i året. 
            Godtgjersla skal utgjere  4,5 % av den årlege faste godtgjersla til ordføraren. 
             
            Utbetaling:  Møtegodtgjersla vert å utbetale kvartalsvis. 
 
2.4 Leiar i faste utval, kommunale føretak og heileigde kommunale aksjeselskap 
 Godtgjersla skal dekke alle møter i året og fastsetjast samstundes med nedsetjing av  
            utvalet.  Med bakgrunn i vurdering av arbeidsbelastning i utvala for Plan og samfunn 
            og Levekår vert satsen for desse to utvala 4,5% av den faste godtgjersla til ordførar. 
            Rettleiande satsar for godtgjersle for dei andre faste utvala i perioden  2017 – 2020   
            skal utgjere 3% av den faste godtgjersla til ordførar . Godtgjersla skal og dekke leiing/ 
 deltaking i faste utval som naturleg ligg under faste hovudutval som for 

 eksempel ARMU.           
     
            Som faste utval vert rekna: 
 
 - Levekårutvalet    - 4,5% 
 - Plan og Samfunnsutvalet   - 4,5% 
 - Administrasjonsutvalet   - 3 % 
            - Kontrollutvalet    - 3 % 
            - Kommunale føretak    - 3 % 
            - Heileigde kommunale selskap                    - 3 %    
 
              Utbetaling:  Møtegodtgjersla vert å utbetale kvartalsvis 
              
 
2.5 Leiar i andre utval 
 Som andre utval vert rekna alle utval som er oppnemnde av  bystyret.  
 Godtgjersla skal dekke alle møter i året og fastsetjast samstundes med nedsetjing av 
 utvalet.  Rettleiande sats for godtgjersle i perioden 2017 – 2020 skal utgjere 1,5 % 
 av den årlege faste godtgjersla til ordførar. 
  

 Utbetaling:  Møtegodtgjersla vert å utbetale kvartalsvis 
 
2.6       Frikjøpte folkevalde 
            Ordførar og varaordførar vert å rekne som som frikjøpte folkevalde. 
            Andre folkevalde som er minst 50% frikjøpt vert i dette reglementet rekna som 
            frikjøpte. 
            Desse vert omfatta av kommunen sitt reglement når det gjeld sjukeløn og velferds- 
            ordningar. 
            Godtgjersla til frikjøpte skal utbetalast som løn; det medfører opptening av feriepenger 

. 
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2.7       Reduksjon i fast godtgjersle 
            For folkevalde som deltek i mindre enn 2/3 av dei møta utvalet har i løpet av kalender-   
            året skal den faste godtgjersla reduserast med 50%. 
            For folkevald som har tenestefri frå kommunevervet i minst 3 månader i samanheng  
            skal det gjerast høvesvis trekk i den faste godtgjersla.  
  
2.8       Fast godtgjersle til vara medlem 
            Vara medlem som deltek i minst 1/3 av utvalet sine møter skal ha minst 50% av den  
            faste godtgjersla for medlemmar av utvalet. 
            Vara medlem som deltek i minst 2/3 av møta skal ha full fast godtgjersle. 
 
2.9       Fast godtgjersle til gruppeleiarar i Flora kommune 
            Gruppeleiarar i politiske parti/vallister i Flora kommune som er representert i Bystyret  
            har rett på fylgjande fast godtgjersle med utgangspunkt i ordførar si faste godtgjersle: 
   
            Partiet sitt tal folkevalde i Bystyret                              Fast godtgjersle 
             1 - 4                                                                 0,5% 
  5 – 9            1,0% 
            10 – 14                                                             1,5% 
            15 – 19         2,0% 
 20 – 24          2,5% 
 25 – 35                                3,0% 
 
2.10     Diettgodtgjersle 
 Diettgodtgjersle i samband med reiser skal utbetalast til alle folkevalde etter statens 
 sitt reiseregulativ. Dette gjeld for godkjende reiser i kommunal regi. 
  
 
3.         Møtegodtgjersle 
  
3.1       Møtegodtgjersle 
            For medlemmer i folkevalde organ vert det utbetalt møtegodtgjersle. Godtgjersla vert 
            utbetalt for kvar møtedag.  Satsane for møtegodtgjersle vert sett til 0,1% av den årlege 
            faste godtgjersla til ordføraren 
 
3.2       Fleire møter same dag 
            Dersom folkevalde møter i fleire møter same dag, har dei rett på møtegodtgjersle 
            for kvart møte.    
 
3.3       Avgrensing og oppretting av nye utval 
 Ved oppretting av nye og andre utval, nemnder, plangrupper eller komitear skal   
            formannskapet avgjere om det skal betalast godtgjersle og eventuelt fastsetje   
            storleiken på godtgjersla. 
 
            Møte mellom administrative representantar og folkevald(e) i faste utval og underutval 
            til desse utløyser ikkje møtegodtgjersle.      
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3.4 Interkommunale organ 
 Kommunen sine politisk valde representantar og møtande vararepresentantar i  
            interkommunale organ/kommunal representant i andre selskap/organisasjonar vert  
            tilstått møtegodtgjersle etter dette regulativet (som for andre utval) dersom det  
            interkommunale organet/selskapet/organisasjonen ikkje har eige regulativ og sjølv 
            dekker dette. 
 
3.5 Kommunalt tilsette og organisasjonsvalde 
 Representantar og møtande vararepresentantar som er valde av organisasjonane får 
 tilsvarande møtegodtgjersle dersom møta vert haldne utanom vedkommande si 
            arbeidstid i kommunen. 
 
 
 
4. TAPT ARBEIDSINNTEKT 
 
 
4.1 Etter krav frå ombods- og tillitsvalde vert det utbetalt vederlag for tapt arbeidsinntekt 
 som følgje av vervet etter slike satsar: 
 
 - Legitimert inntil kr 4.600 for kvar møtedag  

- Ulegitimert inntil kr 1.200 for kvar møtedag. 
  
 Dersom det ikkje ligg føre dokumentasjon på inntektstapet, vert vederlaget gjeve etter 
            satsen for ulegitimert tap.  Det er i alle høve ein føresetnad at det ligg føre eit 
            økonomisk tap. Dette tapet må sannsynleggjerast.  
            Dette gjeld for alle møte der folkevalde vert kalla inn av Flora kommune 
            herunder dei kommunale føretaka, eller deltakinga er vedteke av desse. Dette gjeld og  
            når leiarar (utvalsleiar/styreleiar) på eige initiativ har møte med administrasjonen. 
            Det kan såleis ikkje utbetalast meir enn ein sats for kvar kalenderdag. 

 
Rimeleg reisetid kan takast med som ein del av fråværet som skal danne grunnlag for 
tapt arbeidsinntekt. 

 
            I kommunale føretak og heileigde aksjeselskap vert det ytt godtgjersle for tapt  
            arbeidsinntekt i samband med arbeidsmøter med interne og eksterne dersom dette 
            er vedteke i det føretaket det gjeld. 
   
 
4.2       Kven får vederlag 
            Vederlag kan gjevast til arbeidstakarar, sjølvstendig næringsdrivande og personar utan  
            Arbeidsinntekt, t.d. husmødre, studentar, pensjonistar og uføretrygda.  Folkevalde som  
 ikkje er ordinært løna arbeid må i kvart einskild høve greie ut for grunnen til at det  
 føreligg eit økonomisk tap. Erstatning for ulegitimert inntektstap vert berre gjeve om  
 den folkevalde forsømmer sitt arbeid på grunn av vervet som folkevald.  Det er ikkje  
 nok at tida den folkevalde brukar til sitt offentlege verv kunne vore nytta til andre 
 gjeremål. 
             
            Rådmannen avgjer i kvart tilfelle om det ligg føre faktisk inntektstap. 
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4.3 Kva skal vederlaget dekke. 
            Satsane i regulativet skal dekke tapt inntekt og feriepengar.  Pensjonspremie skal  
            ikkje dekkast. 
            Dersom arbeidsgjevaren ikkje trekker i løna, kan det avtalast at vederlaget skal 
            utbetalast til arbeidsgjevaren som då må fremje refusjonskrav overfor kommunen. 
            I slike tilfeller kjem arbeidsgjevaravgifta i tillegg til satsane.  Som dokumentasjon 
 på tapt arbeidsinntekt skal stadfesting frå arbeidsgjevar på faktisk trekk i løn leggast 
 til grunn. 
 
            Folkevalde med omsorgsansvar får etter rekning dekka dokumenterte utgifter til  
            naudsynt tilsyn, ulegitimert kr 300,- pr møte.  Det er ein føresetnad at omsorgsansvaret      
            elles ville ha hindra/gjort det vanskeleg for den folkevalde å delta på møte. 
  
4.4       Grunnlaget. 
            Som grunnlag for møtestart og møteslutt og utrekning av timar etter pkt 3.1 og 4.5. 
            vert møteboka lagt til grunn. 
 
4.5       Differansiert vederlag 
 Ulegitimert vederlag kan krevjast som del av heil dag, der fullt vederlag kan  
            krevjast når fråværet har vart i minst 7 timar. 
            For bystyremøter og andre møter med start kl. 16.00 og seinare vert det ikkje betalt 
            for tapt arbeidsinntekt med mindre det kan dokumenterast. Dette gjeld for både  
            legitimert og ulegitimert sats. 
 
 4.6 Sjølvstendig næringsdrivande 
            Ein sjølvstendig næringsdrivande er ein som driv verksemd for eiga rekning og risiko  
            (ein som eig eit AS er ikkje sjølvstendig næringsdrivande, men lønsmottakar). 
            Dersom inntektstapet er større enn satsen for ulegitimert tap, kan inntektstapet 
            dokumenterast med normal timesats for den næringsdrivande si forretnings- 
            verksemd multiplisert med antal timar fråværet har vart.  Næringsdrivande som 
            driv verksemd basert på timebestilling har rett på dekning for det antal timar som  
            møtet vert rekna å ville vare, sjølv om møtet faktisk varer i kortare tid. 
            Som alternativ kan den det gjeld ta utgangspunkt i næringsoppgåva for dei tre siste 
 Åra og bruke eit gjennomsnitt av relevante inntektspostar fordelt på 260 dagar. 

I særskilte høve kan det søkjast formannskapet om å få dekka   
            dokumentert tap utover legitimert maks sats. 
            Kapital- og pensjonsinntekter som kjem inn uavhengig av eige nærvær på  
            arbeidsplassen vert ikkje medrekna i grunnlaget.  
                        
            Krav om vederlag for tapt arbeidsinntekt skal som hovudregel sendast den  

som representerer rådmannen i utvalet innan 3 mndr etter at møtet er halde.   
 
4.7 Utbetaling til leiarar i kommunale føretak og heileigde kommunale AS 
 Når samla utbetalingar på tapt arbeidsinntekt til styreleiarar i kommunale føretak 
  og heileigde kommunale aksjeselskap overstig den faste godtgjersla med 50% skal 
 dette godkjennast av styret i det respektive føretaket/selskapet. 
 
5. SKYSSGODTGJERSLE 

74 av 195



raSide 6  

 
5.1 Faktiske reiseutgifter i samband med utøving av kommunale verv vert dekte etter 
 rekning med satsar i samsvar med staten sitt reiseregulativ. Den som representerer 
 rådmannen i utvalet godkjenner bruk av eigen bil/båt. 
 
            Utgangspunkt og returpunkt for reise skal vere folkeregisteradresse.  For studentar 
            kan studieadressa reknast som utgangspunkt og returpunkt dersom dei reiser på 
            rimelegaste måte.  Formannskapet kan i særskilde tilhøve gje dispensasjon frå reglane  
            om utgangspunkt og returpunkt. 
            Tidspunkt for reise til og frå møte skal leggast så tett opp til møtedato som mogleg. 
            Eks: Ved møte dag tysdag er reise til møte tidlegast fredag.  Dette av hensyn til  
            deltaking i eventuelle gruppemøter. Returdato vert rekna til dagen etter siste avvikla  
            møte. Krav om vederlag for tapt inntekt kan berre krevjast for møtedato. 
            Faktiske legitimerte overnattingsutgifter vert dekt etter rekning.  Kvittering frå hotell/ 
 pensjonat må ligge med. 
 
 Krav om dekking av reiseutgifter skal sendast den som representerer rådmannen i 
            i utvalet innan 3 månad etter at møtet er halde. 
            Krav om dekking av reiseutgifter for slutten av kalenderåret må sendast inn så tidleg  
            som mogleg slik at slik at desse kan komme til utbetaling i siste lønnsutbetaling for  
            året. 
 
5.2      Regulering av godtgjerslene og vederlaga 
           Endring av satsar i dette regulativet følgjer endringa i ordføraren si årlege faste 

godtgjersle, og vert regulert 01.05 kvart år. Satsar for tapt arbeidsinntekt vert justert 
årleg basert på konsumprisen i februar i justeringsåret.  Basisindeks vert sett til februar 
2012 . 

 
 Rådmannen rapporterer dei økonomiske konsekvensane til bystyret. 
 
6         Andre tilhøve 
           Kommunen har rapporteringsplikt til offentleg instans i høve rapportering av 
           refusjonar/ytelsar den einskilde får utbetalt. 
           Det er verdt å merke seg følgjande: 
           Reise til og frå politiske møter er i utgangspunktet å rekne som arbeidsreise, men fordel  
           i form av arbeidsgjevar sin dekning vert ikkje å rekne som skattepliktig inntekt når  
           skattyter skjøtter politiske verv.  Betingelsen for skatte- og avgiftsfritak er at samla  
           løn og honorar vedr dette ikkje overstig kr 45.000.(sats for 2011/2012).  Dersom denne  
           grensa vert overstige vert heile godtgjeringa til dekning av reise å handsame som løn. 
           Jfr. FSFIN § 5-15-6(9) og (10), og Lignings ABC pkt 10.3 > unntak, arbeid for  
           veldedige organisasjoner     
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
016/18 Levekårsutvalet PS 08.05.2018 
022/18 Formannskapet PS 16.05.2018 
027/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Norunn Stavø 18/1030 

Oppstarting og drift av akuttmedisinsk samtrening mellom kommunal 
helseteneste og Helse Førde etter modellen " Betre og 
SystematiskTeamtrening" (BEST) 

Framlegg til vedtak: 
Flora kommune deltek i regelmessige BEST treningar frå 2019. Kostnad på kr.200 000,- vert tilført 
ramma til omsorg.  

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 

Levekårsutvalet - 016/18 

LKUV - handsaming:
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 

LKUV - vedtak:
Flora kommune deltek i regelmessige BEST treningar frå 2019. Kostnad på kr.200 000,- vert tilført 
ramma til omsorg.  

Formannskapet - 022/18 

FORM - handsaming:
Samrøystes vedteke 
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FORM - vedtak: 
Flora kommune deltek i regelmessige BEST treningar frå 2019. Kostnad på kr.200 000,- vert tilført 
ramma til omsorg.  
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 

Det eksisterer i dag ikkje systematisk samtrening mellom aktørane i den akuttmedisinske kjeden i 
fylket. Dette er pålagt i akuttmedisinforksrifta §4 2. ledd: "Virksomheter som yter akuttmedisinske 
tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre 
egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den 
akuttmedisinske kjeden".  

Manglande trening gjev dårlegare fagleg kvalitet i vanskelege og tidspressa situasjonar, og det gjev 
utfordringar i kommunikasjon og samarbeid mellom 1. og 2. linjetenesta. Særleg i kommunar med 
lang veg til sjukehus (som gjeld eit stort fleirtal av kommunane i fylket) er dette eit stort 
usikkerhetsmoment for fagpersonell i kommunane, og kan vere uheldig med tanke på rekruttering og 
stabilisering av nøkkelpersonell i kommunens del av den akuttmedisinske kjede (legevaktslegar og 
sjukepleiarar).  

Denne saka omhandler deltaking i denne akuttmedisinske samtreninga, der målet er å etablere 
systematisk trening i samhandling mellom kommunane og helseføretaket innan akuttmedisn. 
Innleiing: 
Saka er drøfta i koordineringsutvalet for KS, kommunane og Helse Førde 25.09.17, der det ligg føre 
vedtak om å få på plass slik regelmessig samtrening. Våren 2018 vert det utdanna BEST-instruktørar i 
følgjande kommunar: Flora, Luster, Aurland, Gloppen, Balestrand, Askvoll, Fjaler, Sogndal og 
Hornindal, i tillegg til instruktørar ved dei interkommunale legevaktene i Lærdal, Eid og Førde, og frå 
Helse Førde. Etter gjennomført instruktøropplæring 2. og 3. mai, er desse kommunane i stand til å 
gjennomføre treningane i eigne kommunar i samarbeid med ambulansetenesta frå Helse Førde. Frå 
Flora kommune har sjukepleiar frå heimetenensta som deltek i støttefunksjonen til legevakta på 
ettermiddag og kveld, gjennomført instruktøropplæringa.  

Vurdering: 

BEST-modellen er godt utprøvd i mellom anna Finnmark, og er den modellen som vert tilrådd å bruke 
frå Norsk Kompetansesenter for Legevaktsmedisin (NKLM). Ved å køyre regelmessig akuttmedisinsk 
trening i kommunane betrar ein kompetanse både på individ- og systemnivå gjeldande akuttmedisin 
både for aktørane frå kommunane og frå helseføretaket. Dette har vidare både rekrutterande og 
stabiliserande føremoner for fagpersonell i kommunane.  

Dei fleste av kommunane i fylket deltek alt i interkommunale samarbeid for legevakt, men har og eit 
sjølvstendig ansvar for alt av øyeblikkeleg hjelp hendingar i eigen kommune. I 2018 startar om lag 
halvparten av kommunane i fylket, med plan om å få med dei resterande kommunane frå 2019. Heilt 
sentralt i BEST-opplegget er teoretisk og primært praktisk opplæring, praktisk erfaringsdeling mellom 
aktørar som til vanleg må samarbeide i den akuttmedisinske kjeda, og forståing for kvarandre sine 
arbeidsoppgåver og ansvarsområder. Vidare vert det lagt stor vekt på kommunikasjon, eit ledd som 
erfaringsmessig ofte er sentralt dei gongane det ikkje går som det skal ved akutte hendingar. Det å 
arbeide systematisk etter eksisterande læremodell i små grupper har effekt både for dei "daglege" 
akuttmedisinske hendingane, og for dei sjeldne men store beredskapshendingane og -øvingane. 
Aktørane er då mykje tryggare på eigne oppgåver og samarbeidspartnarar sine oppgåver, og er trente 
på god kommunikasjon. 

Økonomiske konsekvensar: 
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Det vert laga utkast til generisk avtale mellom kommunane og Helse Førde, som vert sendt til 
koordineringsrådet for handsaming. Kommunane vert tilrådd å ta med utgifter til øving i eigne 
økonomiplanar. Kvar kommune bør ha 2 personar (lege og/eller sjukepleiar) som har 
instruktørkompetanse innan BEST. Vidare skal kvar lege og sjukepleiar som er har arbeidsoppgåver 
som medfører at dei har eit akuttmedisinsk ansvar delta i BEST-trening 1 gong kvart år. Utgifter til å 
drifte BEST vil såleis avhenge av tal helsearbeidarar i eigen kommune som deltek. Vi tilrår å rekne kr 
8.000 pr lege og kr 2.000 pr sjukepleiar i årleg kostnad, i tillegg til utgifter til instruktør. For Florø 
kommune utgjer dette kroner 200.000/år.  

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
014/18 Administrasjonsutvalet PS 08.05.2018 
013/18 Arbeidsmiljøutvalet PS 08.05.2018 
028/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Roald Leivestad K1 - 440 18/172 

Oppfølgingstiltak for reduksjon av sjukefråver i Flora kommune/ Rutinar 
ved sjukefråver i Flora kommune 

Framlegg til vedtak: 
1. Flora kommune har som mål å redusere sjukefråværet  i samsvar med intensjonen IA-avtalen.

(20%)
2. Flora kommune har som mål å får refundert alle sine rettmessige utgifter i samband med

sjukefråvær, nyttiggjere tilgjengelege støtte- ordningar, som til dømes tilrette- leggingstilskot og
fritak for arbeidsgjevarperioden.

3. Tiltak:

a. Krav til oppfølging ved sjukefråvær, arbeidsgjevar, tilsett, andre aktørar. Jmf. Rutinar ved
sjukefråver i Flora kommune, vedlegg 1.

b. Personalavdelinga har starta gjennomføringa av  informasjon og opplæring for leiarar og
tilsette, gjennom informasjonsskriv, internett, kommunedagar, ATO-møte, nettverksmøte,
avdelingsmøte og direkte kontakt etter behov. Dette vil halde fram i heile 2018, der også
lønsavdelinga og andre aktørar bidrar.

c. Det blir utvikla kontrollrutinar for at oppfølging skjer. Dette gjeld både faktisk oppfølging
og god dialog mellomleiar og sjukmeld, og for å sikre rettmessige refusjonar. Sjå vedlegg 2
Prosessen sjukmelding i Flora.

d. Personalavdelinga vil gje støtte til tenesteleiinga.  Vi vil i 2018, ha særskild merksemd på
langtidssjukefråværet. Dette  gjer vi ved registering og oppfølging av alle sjukefråværtilhøva
i perioden, i nært samarbeid med leiar og andre eksterne ressursar, for å bidra til gode
løysingar for å få tilsette tilbake i arbeid, fullt eller delvis, eventuelt avklare andre tiltak.
Dette blir basert på eigen aktivitetsplan i samråd med tenestene.

e. Målretta kompetanseutviklingstiltak for leiarar og tilsette innanfor avsette økonomiske
rammer. Introduksjonstiltak, oppfølging i prøvetid, verneombodsdag i samarbeid med
Bedrifthelse1.

f. Vurdere gjenninnføring av Fysioterapimenyen eller anna liknande tiltak, som vi har gode
røynsler med.
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Knut Broberg 
rådmann 
 
Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
 
Arbeidsmiljøutvalet - 013/18 
 
ARMU - handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 
 
ARMU - vedtak: 

1. Flora kommune har som mål å redusere sjukefråværet  i samsvar med intensjonen IA-avtalen. 
(20%) 

2. Flora kommune har som mål å får refundert alle sine rettmessige utgifter i samband med 
sjukefråvær, nyttiggjere tilgjengelege støtte- ordningar, som til dømes tilrette- leggingstilskot og 
fritak for arbeidsgjevarperioden.  

3. Tiltak: 

a. Krav til oppfølging ved sjukefråvær, arbeidsgjevar, tilsett, andre aktørar. Jmf. Rutinar ved 
sjukefråver i Flora kommune, vedlegg 1. 

b. Personalavdelinga har starta gjennomføringa av  informasjon og opplæring for leiarar og 
tilsette, gjennom informasjonsskriv, internett, kommunedagar, ATO-møte, nettverksmøte, 
avdelingsmøte og direkte kontakt etter behov. Dette vil halde fram i heile 2018, der også 
lønsavdelinga og andre aktørar bidrar. 

c. Det blir utvikla kontrollrutinar for at oppfølging skjer. Dette gjeld både faktisk oppfølging 
og god dialog mellomleiar og sjukmeld, og for å sikre rettmessige refusjonar. Sjå vedlegg 2 
Prosessen sjukmelding i Flora. 

d. Personalavdelinga vil gje støtte til tenesteleiinga.  Vi vil i 2018, ha særskild merksemd på 
langtidssjukefråværet. Dette  gjer vi ved registering og oppfølging av alle sjukefråværtilhøva 
i perioden, i nært samarbeid med leiar og andre eksterne ressursar, for å bidra til gode 
løysingar for å få tilsette tilbake i arbeid, fullt eller delvis, eventuelt avklare andre tiltak.  
Dette blir basert på eigen aktivitetsplan i samråd med tenestene.  

e. Målretta kompetanseutviklingstiltak for leiarar og tilsette innanfor avsette økonomiske 
rammer. Introduksjonstiltak, oppfølging i prøvetid, verneombodsdag i samarbeid med 
Bedrifthelse1. 

f. Vurdere gjenninnføring av Fysioterapimenyen eller anna liknande tiltak, som vi har gode 
røynsler med. 

 

 
 
Administrasjonsutvalet - 014/18 
 
ADMU - handsaming: 
Samrøystes vedteke. 
 
 
ADMU - vedtak: 

1. Flora kommune har som mål å redusere sjukefråværet  i samsvar med intensjonen IA-avtalen. 
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(20%) 

2. Flora kommune har som mål å får refundert alle sine rettmessige utgifter i samband med 
sjukefråvær, nyttiggjere tilgjengelege støtte- ordningar, som til dømes tilrette- leggingstilskot og 
fritak for arbeidsgjevarperioden.  

3. Tiltak: 

a. Krav til oppfølging ved sjukefråvær, arbeidsgjevar, tilsett, andre aktørar. Jmf. Rutinar ved 
sjukefråver i Flora kommune, vedlegg 1. 

b. Personalavdelinga har starta gjennomføringa av  informasjon og opplæring for leiarar og 
tilsette, gjennom informasjonsskriv, internett, kommunedagar, ATO-møte, nettverksmøte, 
avdelingsmøte og direkte kontakt etter behov. Dette vil halde fram i heile 2018, der også 
lønsavdelinga og andre aktørar bidrar. 

c. Det blir utvikla kontrollrutinar for at oppfølging skjer. Dette gjeld både faktisk oppfølging 
og god dialog mellomleiar og sjukmeld, og for å sikre rettmessige refusjonar. Sjå vedlegg 2 
Prosessen sjukmelding i Flora. 

d. Personalavdelinga vil gje støtte til tenesteleiinga.  Vi vil i 2018, ha særskild merksemd på 
langtidssjukefråværet. Dette  gjer vi ved registering og oppfølging av alle sjukefråværtilhøva 
i perioden, i nært samarbeid med leiar og andre eksterne ressursar, for å bidra til gode 
løysingar for å få tilsette tilbake i arbeid, fullt eller delvis, eventuelt avklare andre tiltak.  
Dette blir basert på eigen aktivitetsplan i samråd med tenestene.  

e. Målretta kompetanseutviklingstiltak for leiarar og tilsette innanfor avsette økonomiske 
rammer. Introduksjonstiltak, oppfølging i prøvetid, verneombodsdag i samarbeid med 
Bedrifthelse1. 

f. Vurdere gjenninnføring av Fysioterapimenyen eller anna liknande tiltak, som vi har gode 
røynsler med. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Flora kommune har høgt sjukefråvær, nær gjennomsnitt for kommune-Norge. 

Rådmannen ønskjer å legge fram ein tiltaksplan for å redusere det samla sjukefråveret i Flora 
kommune. 

Innleiing:   

Det er lagt ned betydeleg arbeid over fleire år, i tråd med avtalen om Inkluderande arbeidsliv, i 
samarbeid med Arbeidslivssenter, Bedriftshelseteneste, dei tilsette sine organisasjonar  og andre 
aktørar. Vi har hatt ulike nærværsprosjekt, men den største aktivitetet har gått føre seg i 
omsorgstenesta.  Til tross for dette arbeidet, har vi, til liks med KS-området, ikkje lukkast med delmål  
frå IA-avtalen om ein reduksjon på 20% i sjukefråveret. 

 
Vurdering: 
Rådmannen har drøfta situasjonen med arbeidstakarorganisasjonane og samarbeidspartane våre, der 
stikkorda er førebygging og tett oppfølging.  

Ein tilleggsutfordring no er også den nasjonale innføringa av den NAV-leia digital sjukmelding.  På 
den eine sida er dette ein god reiskap i kommunikasjon mellom tilsett og leiar, lege-pasient, 
arbeidsgjevar-Nav. På den andre sida er dette ei krevjande og rigid plattform å fase inn i ein stor 
kommuneorganisasjon, og sikre rett refusjon ved sjukefråver. At all informasjon om den einskilde sitt 
sjukefråvær vert tilgjengeleg på ein sikker plattform, (nav. no), og at kommunikasjon knytt til 
oppfølging går føre seg same stad. Dette er eit gode i den generelle oppfølgingsarbeidet.  

Oppfølgingsrutinene som vert nytta i omsorsgtenesta i dag, blir brukt som mal for heile i verksemda, 
men med ein del justeringar og nye tiltak og tilpassa det nye digitale sjukemeldingssystemet.  
 

Rådmannen sitt framlegg:  

1. Flora kommune har som mål å redusere sjukefråværet  i samsvar med intensjonen IA-avtalen. 
(20%) 

2. Flora kommune har som mål å får refundert alle sine rettmessige utgifter i samband med 
sjukefråvær, nyttiggjere tilgjengelege støtte- ordningar, som til dømes tilrette- leggingstilskot og 
fritak for arbeidsgjevarperioden.  

3. Tiltak: 

a. Krav til oppfølging ved sjukefråvær, arbeidsgjevar, tilsett, andre aktørar. Jfr. Rutinar ved 
sjukefråver i Flora kommune, vedlegg 1. 

b. Personalavdelinga har starta gjennomføringa av  informasjon og opplæring for leiarar og 
tilsette, gjennom informasjonsskriv, internett, kommunedagar, ATO-møte, nettverksmøte, 
avdelingsmøte og direkte kontakt etter behov. Dette vil halde fram i heile 2018, der også 
lønsavdelinga og andre aktørar bidrar. 

c. Det blir utvikla kontrollrutinar for at oppfølging skjer. Dette gjeld både faktisk oppfølging 
og god dialog mellomleiar og sjukmeld, og for å sikre rettmessige refusjonar.  Sjå vedlegg 2. 
Prosessen sjukmelding i Flora. 

d. Personalavdelinga vil gje støtte til tenesteleiinga.  Vi vil i 2018, ha særskild merksemd på 
langtidssjukefråveret. Dette  gjer vi ved registering og oppfølging av alle sjukefråver i 
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perioden, i nært samarbeid med leiar og andre eksterne ressursar, for å bidra til gode 
løysingar for å få tilsette tilbake i arbeid, fullt eller delvis, eventuelt avklare andre tiltak.  
Dette blir basert på eigen aktivitetsplan i samråd med tenestene.  

e. Målretta kompetanseutviklingstiltak for leiarar og tilsette innanfor avsette økonomiske 
rammer. Introduksjonstiltak, oppfølging i prøvetid, verneombodsdag i samarbeid med 
Bedrifthelse1. Jmf. BHT og IA årshjul. 

f. Vurdere gjenninnføring av Fysioterapimenyen eller anna liknande tiltak, som vi har gode 
røynsler med. 

 

Økonomiske konsekvensar: 
Annafor ramma 

Miljømessige konsekvensar: 
Skal bidra til betre miljø 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
32T 
Rutiner ved sjukefråver i Flora kommune 
Prosessen sjukmelding i Flora 
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Rutinar ved fråver: 
Kontakt næraste leiar snarast råd. 
Leiar kan vurdere tilrettelegging for å unngå 
sjukemelding.   
 
Ved fråver: Ringar til næraste leiar og meldar 
frå.(Dersom ikkje kontakt– send sms slik at 
avdelingsleiar kan ringe tilbake.) Gje melding om 
kor lenge fråveret vil vare . 
 
Levere eigenmelding første friske arbeidsdag. 
Digital sjukmelding leverast så raskt som 
mogeleg. Arbeidsgjevar pliktar å ta opp 
moglegheiter for tilrettelegging. 
Bruk mobiltelefonen til å nå NAV.no sine 
tenester, eller møt NAV.no på andre digitale 
plattformar som brett, pc. 
 
For å kunne behandle sjukmeldinga digitalt,  
må du ha BankID eller BankID på mobil.  
 
Hjå legen 
Du må sei ifrå til legen om du jobbar fleire 
stader. Det må skrivast ei sjukemelding for kvar 
arbeidsplass (t.d: ein for Florø barneskole, ein 
for Florø barneskole SFO eller ein for Flora 
omsorgssenter og ein for Flora kommune 
Krokane heimeteneste). Har du ein 
timelønsstilling - i tillegg til fastlønsstilling  må 
ein og få sjukmelding for desse stillingane. 
Fyll ut  skjemaet  i folderen her for dine 
arbeidsforhold og gi til legen din. 
 
Dersom sjukmeldinga gjeld behandlingsdagar, 
reisetilskot må du fortsatt be om sjukmelding på 
papir. ( sjukehus, spesialisthelsetenesta, 
kiropraktor m.v nyttar førebels berre 
papirsjukmelding) 
 

Kontroll av sjukmeldinga 
Du får tilsendt ei melding på SMS eller e-post frå 
NAV. Der står det at du må logge inn på Ditt NAV 
eller følge lenka som står i meldinga. 
https://www.nav.no/no/Person               
Her får du opplysningar du må bekrefte (eller ev. 
endre) 
-  Arbeidsgjevar 
-  Sjukmeldingsperiode (er perioden feil, må du  
   kontakte legen for å endre den) 
-  Sjukmeldingsgrad (er sjukmeldingsgrad feil, må du 
   kontakte legen for å endre den 
 
Du skal framleis  melde frå til leiar første dag om at 
du er borte frå arbeidet grunna sjukdom.  Tett 
kontakt med leiar og arbeidsstaden er framleis svært 
viktig. 
 
Søknad om sjukepengar  
Dette punktet MÅ utførast for å ha rett til 
sjukepengar/lønn under sjukefråvær.  
Du får tilsendt ei melding på SMS eller e-post frå NAV 
på slutten av sjukmeldingsperioden eller ved 
månadsslutt. Der står det at du må logge inn på Ditt 
NAV eller følgJe lenka som står i meldinga. 
Her må du svare på spørsmåla for at sjukepengane 
skal bereknast riktig: 
-  Opplysningar om ev. eigenmelding i forkant av  
   sjukmelding (inntil 16 dagar tilbake i tid) 
-  Om du starta å jobbe før sjukmeldingsperioden  
    var ferdig 
-  Om du har vært student i løpet av 
   sjukmeldingsperioden 
-  Om du har avvika ferie eller permisjon i 
   sjukmeldingsperioden 
-  Om du har vært i utlandet i sjukmeldingsperioden 
-  Om du har jobba (ev. kor mykje) i 
   sjukmeldingsperioden 
-> Husk å trykk <Send> før du avsluttar! 
 

 

Rutiner ved 
sjukefråver i 
Flora kommune 

I Flora kommune skal 
det vere godt å jobbe. 
Det skal vere klåre, 
tydelege rammer for 
korleis arbeidet skal 
utførast og korleis 
fråver skal handterast. 
 
Difor har vi laga desse 
rutinane som skal 
følgjast av tilsette og 
leiarar. 
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Når du er blitt sjuk 
 
DETTE MÅ DU HUGSE: 
Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for 
førebygging og oppfølgjing av sjukefråver. 
Arbeidsgjevar kan ofte tilrettelegge slik at 
sjukemelding kan unngåast. 
 
Du bestemmer sjølv om du vil bruke 
sjukmelding eller avbryte den. Du kan også 
jobbe i kombinasjon med sjukmelding. Det 
kjem an på kva sjukdommen din tillet og kva 
det er praktisk høve å få til på arbeidsplassen. 
 
Føler du deg klar til å begynne å jobbe igjen 
før  sjukmeldinga går ut, gjer du berre ein 
avtale med arbeidsgjevaren din. 
 
Greit å vite: Arbeidsgjevaren har plikt til å 
legge  til rette  for at du kan jobbe heilt eller 
delvis sjølv om du er sjuk. Husk at du alltid kan 
vurdere gradert sjukmelding.  
 
Veit du at fraværet blir kort, kan det vere like 
greitt med eigenmelding, så slepp du gå til 
lege. 

Snakk med arbeidsgjevaren din 
 
Du har vore sjukmeld ei stund, og no er det tid for 
at du og leiaren din fyller ut oppfølgingsplanen 
saman 
– med mindre det er openberre grunnar til å la 
vere. Oppfølgingsplanen skal gjøre det lettere å 
tenke gjennom: Er det noen arbeidsoppgaver jeg 
kan gjøre selv om jeg er syk?Er det noe som kan 
gjøres for at jeg kan få det til? 
 
Oppfølgingsplan (innan 4 veker) 
Føremål; finne gode løysingar for å komme 
attende i arbeid og sikre dialog mellom deg og   
arbeidsgjevar 
Deltakarar; Du og arbeidsgjevar 
Ansvar; Arbeidsgjevar saman med arbeidstakar 
 Digital plan tilgjengeleg på NAV.no der begge 
partar  kan og skal bidra. 
 
Dialogmøte 1 (innan 7 veker) 
Føremål; finne gode løysingar, sikre dialog og 
oppdatere plan.  
Deltakarar; Du og arbeidsgjevar. I tillegg kan du 
eller arbeids-gjevar be om at bedriftshelsetenesta 
eller NAV blir med. Du kan også be om at 
sjukmeldar/legen og/eller tillitsvald deltek. 
Ansvar; Arbeidsgjevar har ansvar for å kalle inn 
til møtet. 
 
7 veker 
Oppfyller du aktivitetsplikta? Reglane seier at du 
har plikt til å vere i aktivitet medag du er sjukmeld 
– om mogeleg. 
Målet er å unngå at sjukefråveret blir for langt. 
 Ved alvorleg sjukdom er det sjølvsagt unntak. 
Når du har vore sjukmeld i 8 veker , er det NAV 
 si oppgåve å vurdere om aktivitetsplikta er oppfylt. 
 

 
8 veker 
Tid for dialogmøte med NAV 
Det kan hende du snart blir innkalt til 
dialogmøte med NAV – hvis du ikkje allereie 
har vore der?  I dette møtet kjem du saman 
med arbeidsgjevaren, av og til blir og den som 
har sjukmeldt deg invitert. Meninga er å kome 
fram til noko som kan hjelpe deg vidare. 
Rettleiaren frå NAV leiar møte og er ein 
nøytral deltakar som stiller spørsmål til 
alle som er til stades. 
Du fortel om jobben og situasjonen din: Kva 
som går bra og kva som er vanskeleg. 
Arbeidsgjevaren din fortel om arbeidsplassen, 
kva som er forsøkt og kva for muligheiter som 
finnes. 
Vi ser på oppfølgjingsplanen som du og 
arbeidsgjevaren allereie har laga saman. 
Ser vi nokre fleire muligheiter på 
arbeidsplassen? 
Treng du nokre helsetenester, eller er det noko 
NAV kan bidra med? 
Til slutt oppsummerer NAV-retteleiaren møte 
og avklarer kven som skal gjere kva og kva tid 
det skal skje. 
 
39 veker 
Etter 52 vekers sjukefråver er retten til 
sjukepengar brukt opp. Du får et brev om 
dette når du har vært sjukmeld i 39 veker. Du 
kan kva tid som helst be om eit nytt 
dialogmøte eller ein individuell samtale 
 med ein rettleiar på NAV-kontoret. 

 
 

Namn på teneste Organisasjons nr 
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Prosessen: Sjukmelding i Flora 

Mai 2018 
Prosesstyring med kvantitativ måling mellom delprosessar:  

Vi skal gjer kvarandre bedre, ved å legge til rette for neste ledd i kjeden 
(prosessen). Ei lang rekke forslag til målepunkt (kontrollpunkt) der 

størrelsen på utfordringa vil bestemme antallet og kva punkt ein vel å måle.  
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Prosesskart 1 Sjukmelding i Flora kommune og Norge (Kilde: NAV) 
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Mange aktuelle målepunkt i prosessen:  
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Måling av HR- og lønn: Kor mange er ikkje sendt vidare til næraste leiar. 
Tall frå 0 til x pr. veke og pr. månad. 
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Måling av næraste leiar/einingar: Kor mange sjukefråvær er ikkje 
registrert i «timefangst» ? Tall frå 0 til x pr. veke og pr. månad. 
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Måling av lønnsavdelingen: Kor mange mottatte søknader om sjukepenger er 
det ikkje videreformidla inntektsopplysningar om. Pr. uke, Pr. månad.   
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Måling av einskildtilsette: Kor mange har ikkje sendt vidare til 
arbeidsgivar sjukmeldinga si. Tall frå 0 til x pr. veke og pr. månad. 
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Måling av einskildtilsette: Kor mange har ikkje vidaresendt søknad om 
sjukepengar til arbeidsgjevar. Tall frå 0 til x pr. veke og pr. månad. 
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Måling av leger: Kor mange leger nektar å skrive fleire 
sjukmeldingar (meir enn 1). Pr. uke, Pr. månad 
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Måling av NAV: Kor mange søknader om sjukepengar 
nektar NAV å akseptere. Pr. månad. Pr. kvartal. 
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Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
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Vedtekter for barnehagane i Flora, endring av § 13 

Framlegg til vedtak: 
Med atterhald om vedtak i Stortinget 31. mai, endrar Flora kommune som barnehageeigar Vedtekter 
for barnehagane i Flora.  

Følgjande paragraf fell bort: 

§ 13          Grunnbemanning i barnehage er fastsett til; 

  300% stilling ved 20 heile plassar over 3 år 

  300% stilling ved 10 heile plassar under 3 år 

Gjeldande § 14 vert ny § 13: 

Eit barnehagetilbod vert lagt ned og barna overført til andre barnehagar, når tal på plassar som 
vert nytta er mindre enn; 

  7 heile plassar i aldersgruppa 1-5 år 

  5 heile plassar i aldesrgruppa 1-5 år, samorganisert med SFO og skule          

Vedtektsendringa vil gjelde frå 1. august 2018, om framlegg til lovvendring vert vedtatt av Stortinget 
slik den ligg føre. 
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Knut Broberg 
rådmann 
 
Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
 
Levekårsutvalet - 021/18 
 
LKUV - handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteke. 
 
 
LKUV - vedtak: 
Med atterhald om vedtak i Stortinget 31. mai, endrar Flora kommune som barnehageeigar Vedtekter 
for barnehagane i Flora.  

Følgjande paragraf fell bort: 

§ 13          Grunnbemanning i barnehage er fastsett til; 

                    300% stilling ved 20 heile plassar over 3 år 

                    300% stilling ved 10 heile plassar under 3 år  

Gjeldande § 14 vert ny § 13: 

 

Eit barnehagetilbod vert lagt ned og barna overført til andre barnehagar, når tal på plassar som 
vert nytta er mindre enn; 

 

                    7 heile plassar i aldersgruppa 1-5 år 

                    5 heile plassar i aldesrgruppa 1-5 år, samorganisert med SFO og skule           

 

Vedtektsendringa vil gjelde frå 1. august 2018, om framlegg til lovvendring vert vedtatt av Stortinget 
slik den ligg føre. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Etter høyringsrunde, har Kunnskapsdepartementet lagt fram forslag om m.a. å lovefeste eit 
minimumskrav til grunnbemanning i barnehage (nasjonal bemanningnorm) – Prop. 67 L (2017-2018) 
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om 
barnas overgang frå barnehage til skole og SFO mv.).  

Forslaget om grunnbemanning inneber at det minimum skal vere 1 tilsett per 3 barn under 3 år og 1 
tilsett per 6 barn over 3 år. Lovframlegget er nå til behandling i Utdannings- og forskningskomiteen, 
og skal leggast fram til behandling i Stortinget 31. mai 2018. Ein tek sikte på at lovendringa skal 
gjelde frå 01.08.18.  

Dersom lovendringa vert vedtatt slik den nå er lagt fram, må Flora kommune som barnehageeigar 
endre Vedtekter for barnehagane i Flora §13 Grunnbemanning i barnehage. Vedtekter for 
barnehagane i Flora § 13 er ikkje i samsvar med framlegg til ny § 18 i barnehagelova, og må endrast 
med verknad frå 01.08.18.  

Rådmannen legg fram sak om endring av Vedtekter for barnehagane i Flora  frå 01.08.18, med 
atterhald om Stortinget sitt vedtak 31. mai.  

Innleiing: 
Ei lovfesting av minimumsnorm for grunnbemaning i barnehage, er eit av mange grep som nå vert 
gjort for å sikre kvalitet i barnehage. Gjeldande barnehagelov regulerer ikkje tal på barn per tilsett. 
Barnehagelova § 18 første ledd seier at "bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive 
en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet".  Regelverket slik det framstår i dag, opnar såleis for store 
forskjellar og motvirkar at barnehagar gjev likeverdige tilbod.  

Flora kommune som barnehageeigar har fastsett ei tilstrekkeleg bemanningsnorm, som går fram av 
Vedtekter for barnehagane i Flora §13; 

          Grunnbemanning i barnehage er fastsett til; 

                    300% stilling ved 20 heile plassar over 3 år 

                    300% stilling ved 10 heile plassar under 3 år  

For å ha vedtekter som er i samsvar med barnehagelova etter 01.08.18, må Flora kommune endre §13 i 
Vedtekter for barnehagane i Flora.  

Vurdering: 
Barnehageeigar skal ha vedtekter som gjev relevante opplysningar om barnehagen si drift, som er av 
betydning for foreldre/føresette sitt tilhøve til barnehagen (Barnehagelova §7).  

Flora kommune som barnehageeigar har i sine vedtekter fastsett ordningar og gjort vedtak der lova og 
forskriftene er førande og rettleiande. Ei bemanningsnorm som tydeleggjer omgrepet "tilstrekkeleg", 
er ei viktig opplysning til foreldre/føresette og er såleis nedfelt i gjeldande vedtekter.   

Nå får vi ei nasjonal  minimumsnorm for grunnbemanning som vert fastsett i barnehagelova. Frå 
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01.08.18 vil barnehagelova regulere både minimumsnorm for grunnbemanning, og pedagognorm.  

I Vedtekter for barnehagane i Flora §1 går det fram: 

Barnehagane vert drivne i samsvar med "Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehagar m.v" og dei av 
Barne- og familiedepartmentet og Kunnskapsdepartementet til ei kvar tid fastsette føringar og 
retningsliner, kommunale vedtak og plan for den einskilde barnehagen.  

Rådmannen ser det slik at § 1 i vedtektene fangar opp framlegg til nasjonal minimumsnorm for 
grunnbemanning i ny § 18 i barnehagelova. Når både minimumsnorm for grunnbemanning og 
pedagognorn nå vert regulert i barnehagelova, vil grunnlaget for at dette også skal fastsettast i 
Vedtekter for barnehagane i Flora falle bort.  

Rådmannen foreslår at gjeldande § 13 Grunnbemanning i barnehage fell bort. Gjeldande § 14, vert ny 
§ 13.  

Økonomiske konsekvensar: 

I Prop. 67 L (kap 7.1) vert det vist til at kommunane er tilført midlar (øyremerka) både gjennom 
budsjettforliket for statsbudsjettet for 2017 og i statsbudsjettet for 2018 som skal sikre at både 
kommunale og private barnehagar får kompensert auka utgifter som følgje av skjerpa pedagognorm. 
Kommunar som oppfyller ny pedagognorm, skal nytte øyremerka midlar til å oppfylle 
bemanningsnorma.   

 

Lovendringa vil ha økonomiske konsekvensar for Flora kommune. Barnehagane i Flora stettar kravet 
til ny pedagognorm. Nasjonalt fastsett bemanningsnorm gjev ei høgare bemanningsnorm enn det 
barnehagane i Flora kommune har i dag.  

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Kunnskapsdepartementet; Prop. 67 L (2017-2018) Endringer i barnehageloven mv. – forslag til 
lovvedtak 

Lov om barnehagar med forskrifter 

Vedtekter for barnehagane i Flora  

 
 
 
 
32T 
Prop. 67 L (2017-2018) Endringer i barnehagelova mv. 
Vedtekter for barnehagane i Flora 2016 
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Prop. 67 L
(2017 – 2018)

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Endringer i barnehageloven mv. 
(minimumsnorm for grunnbemanning, 

plikt til å samarbeide om barnas overgang 
fra barnehage til skole og SFO mv.)

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 6. april 2018, 
godkjent i statsråd samme dag. 

(Regjeringen Solberg)

1  Proposisjonens hovedinnhold

Kunnskapsdepartementet legger med dette fram 
forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 
barnehager (barnehageloven), lov 17. juli 1998 nr. 
61 om grunnskolen og den vidaregåande opplær-
inga (opplæringslova) og lov 4. juli 2003 nr. 84 om 
frittståande skolar (friskolelova).

Departementet foreslår at det lovfestes et 
minimumskrav til grunnbemanningen (en beman-
ningsnorm) i barnehageloven som innebærer at 
det minimum skal være én ansatt per tre barn 
under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 
Departementet foreslår at kommunen kan gi dis-
pensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett år 
av gangen når særlige hensyn tilsier det. Departe-
mentet foreslår at fylkesmannen er klageinstans 
for vedtak om dispensasjon.

Videre foreslår departementet at det lovfestes 
en plikt for barnehageeier og skoleeier til å samar-
beide om barnas overgang fra barnehage til skole 

og skolefritidsordning (SFO). Plikten skal være 
gjensidig og reguleres derfor i barnehageloven, 
opplæringsloven og friskoleloven. Formålet med 
samarbeidet skal være å bidra til at barna får en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og 
SFO. Departementet foreslår at skoleeier skal ha 
hovedansvaret for samarbeidet og utarbeide en 
plan for barnas overgang.

Departementet foreslår også at det lovfestes et 
krav om at personer med utenlandske yrkeskvali-
fikasjoner må dokumentere norskferdigheter til-
svarende det som gjelder etter forskrift om opptak 
til høgre utdanning § 2-2 andre ledd, for å bli 
ansatt som styrer eller pedagogisk leder i barne-
hage. Barnehageeier kan godta annen dokumen-
tasjon av norskferdigheter. Med stillinger som 
«pedagogisk leder» menes i denne sammenheng 
alle stillinger som inngår i beregningen av nor-
men for pedagogisk bemanning, jf. forskrift om 
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pedagogisk bemanning og dispensasjon i barne-
hager § 1. Departementet foreslår at kravet om 
norskferdigheter ikke skal gjelde personer som 
har norsk, samisk, svensk eller dansk som første-
språk. Kravet om norskferdigheter skal heller 
ikke gjelde stillinger i barnehager som gir et til-
bud på et annet språk enn norsk. Videre foreslår 
departementet at det forskriftsfestes at kommu-
nen kan gi dispensasjon fra kravet om norsk-
ferdigheter for inntil ett år av gangen dersom bar-
nehageeier søker om det, stillingen har vært 

offentlig utlyst og det ikke er søkere som oppfyl-
ler kravet om norskferdigheter.

I tillegg foreslår departementet at barnehage-
tilbudet til barn med behov for alternativ og sup-
plerende kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i 
barnehageloven. Forslaget innebærer ikke at det 
innføres nye rettigheter, men at det presiseres at 
barn som har behov for ASK skal få benytte ASK i 
barnehagen, og at vedtak om spesialpedagogisk 
hjelp inkluderer nødvendig opplæring i bruk av 
ASK.
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2  Høringen

2.1 Høring av minimumsnorm for 
grunnbemanning og plikt til 
å samarbeide om barnas overgang 
fra barnehage til skole og SFO

Høringsnotat med forslag om å lovfeste en beman-
ningsnorm og en plikt for barnehageeier og skole-
eier til å samarbeide om barnas overgang fra bar-
nehage til skole og SFO, ble sendt på offentlig 
høring 22. juni 2017. Departementet mottok 419 
høringssvar innen fristen.

Høringsnotat med forslag til lovendringer ble 
sendt til følgende høringsinstanser:

Departementene

Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Datatilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Forskningsrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Sámediggi/Sametinget
Sivilombudsmannen
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens institutt for forbruksforskning

Statistisk sentralbyrå
Statped
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Ansgar teologiske høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Bergen arkitekthøgskole
Campus Kristiania Markedshøgskolen
Den norske eurytmihøgskole
Diakonhjemmet høgskole
Dronning Mauds Minne Høgskole for 

barnehagelærerutdanningen
Fjellhaug internasjonale høgskole
Handelshøgskolen BI
Haradsplass diakonale høgskole
Høgskolen Betanien
Høgskolen Diakonova
Høgskolen Innlandet
Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole 

i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskolen for ledelse og teologi
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
Lovisenberg diakonale høgskole
Misjonshøgskolen
NLA Høgskolen
Nord Universitet
Norges dansehøgskole
Norges handelshøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
Norges musikkhøgskole
Rudolf steinerhøgskolen
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Universitetet i Agder
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Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske 

universitet
Universitets- og høgskolerådet
Westerdals – Oslo School of Arts, Communication 

and Technology

Abelia
Akademikerne
Alle landets private barnehager
Alle landets private grunnskoler
Alle landets videregående skoler
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Barnevakten
Barrat Due musikkinstitutt
Blindeforbundet
Delta
Dysleksi Norge
Døveforbundet
Elevorganisasjonen
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Foreldreutvalget mot mobbing
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Humanetisk forbund
Hørselshemmedes landsforbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kristent pedagogisk forum
Kristne friskolers forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner
Lederne
Likestillingssenteret
Lykkelige barn
Lærernes yrkesforbund
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger
Læringsverkstedet
Mental helse ungdom
MOT

Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for leseopplæring og 

leseforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringen
Nasjonalt senter for skriveopplæring og 

skriveforsking
Nordisk institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning
Norges Bygdekvinnelag
Norges døveforbund
Norges forbund for utviklingshemmede
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Montessoriforbund
Norges sykepleierforbund
Norsk forbund for uviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk fosterhjemsforening
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd 

og aldring
Norsk lektorlag
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norske kveners forbund
Norske samers riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Odin-stiftelsen
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Private barnehager i Asker
Private barnehagers landsforbund
Private grunnskoler for funksjonshemmede
Private skoler i utlandet
Private videregående skoler i Norge
Redd barna
Reform – ressurssenter for menn
Regelrådet
Røde kors
Rådet for psykisk helse
Rådgiverforum Norge
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

organisasjoner
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Senter for IKT i utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
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Senter for studier av holocaust og 
livssynsminoriteter

Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern 
og sosiale saker

Sex og politikk
Skeiv ungdom
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Steinerbarnehagene Norge
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter
Stopp mobbingen
Taterne/Romanifolkets 

menneskerettighetsforening
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Uni Research helse
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet Nova
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og 

danning
Virke
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
YS

Følgende høringsinstanser hadde merknader til 
forslagene:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Nord-Trønderlag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylesmannen i Sogn og Fjordande
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Helsedirektoratet
Sámediggi/Sametinget

Andøy kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Askim kommune

Askøy kommune
Aukra kommune
Bamble kommune
Bergen kommune
Birkenes kommune
Bjerkreim kommune
Bodø kommune
Bremanger kommune
Bærum kommune
Bø kommune
Bømlo kommune
Drammen kommune
Eidsvoll kommune
Enebakk kommune
Evje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune
Flora kommune
Forsand kommune
Fredrikstad kommune
Fusa kommune
Gjerdrum kommune
Gjerstad kommune
Gjesdal kommune
Gjøvik kommune
Gol kommune
Gran kommune
Halden kommune
Harstad kommune
Herøy kommune
Hjelmeland kommune
Holmestrand kommune
Holtålen kommune
Hornnes kommune
Hurdal kommune
Hurum kommune
Hvaler kommune
Hyllestad kommune
Indre Fosen kommune
Iveland kommune
Jølster kommune
Klepp kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Kristiansand kommune
Kvinnherad kommune
Larvik kommune
Levanger kommune
Lier kommune
Lierne kommune
Lindås kommune
Lunner kommune
Lyngdal kommune
Lørenskog kommune
Løten kommune
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Marker kommune
Meldal kommune
Midtre Gauldal kommune
Molde kommune
Moss kommune
Måselv kommune
Namsos kommune
Narvik kommune
Nes kommune
Nedre Eiker kommune
Nittedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Nøtterøy kommune
Oppdal kommune
Oppegård kommune
Os kommune
Oslo kommune
Osterøy kommune
Porsgrunn kommune
Rakkestad kommune
Rana kommune
Randaberg kommune
Re kommune
Rennesøy kommune
Ringebu kommune
Ringerike kommune
Rygge kommune
Rælingen kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Sauherad kommune
Sjåk kommune
Ski kommune
Skien kommune
Sogndalen kommune
Sokdal kommune
Stavanger kommune
Stjørdal kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Sykkylven kommune
Sør-Odal kommune
Time kommune
Tinn kommune
Tjøme kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Trøgstad kommune
Tønsberg kommune
Tysnes kommune
Vefsen kommune

Vestnes kommune
Vestre Toten kommune
Volda kommune
Ørstad kommune
Øvre Eiker kommune
Øygarden kommune
Åfjord kommune
Ål kommune
Ålesund kommune

Dronning Maud Minne Høgskole og 
barnehagelærerutdanning

Høgskolen i Østfold
Høgskolen på Vestlandet
NLA Høgskolen

Akasia barnehage
Alf Haakon Pietruszka Lund
Alvehetta FUS barnehage
Alværn barnehage SA
Amanda barnehage
Anne Greve og Ellen Morberg
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Aurora Steinerbarnehage
Autismeforeningen
Bergheim barnehage
Bjørnungen barnehage
Blåbærtoppen barnehage
Boganes barnehage
Borg barnehager AS
Borgen FUS barnehage
Borre student- og idrettsbarnehage
Brøttet barnehage SA
Bråstad barnehage
Dampsaga barnehage
Damsgård barnehage
Delta
Delta Tvedestrand barnehage
Den tyske barnehagen i Oslo
Dusavik barnehage
Ebbegarden barnehage
Eide Consult
Eikely barnehage
Elisabeth
Erdal barnehage
Espira Gruppen
Eventyråsen barnehage
Fagforbundet
FAU-representanter i Røren barnehage
Fjellstammen barnehage SA
Fjellsøya barnheage
Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Frelsearmeen barnehager
FUS barnehager i Oslo
Følgegruppen for barnehagelærerutdanningen
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Galleberg barnehage SA
Gard barnehage
Gnist barnehager AS
Harestua Arena
Harøy barnehage
Heidi Austrheim
Hege Kaspersen
Hjellbakkane barnehage
Hovedorganisasjonen Virke
Huskestua barnehage
Hvitveisen barnehage
Hørselshemmedes landsforbund
Ida Pugerud
Idavollen barnehage
Internasjonal kulturbarnehage
Janne Charita Hansen og Elin Synnøve Nordberg
Jonas Svendsen
Juvikstølen barnehage
Kampestadlia barnehage
Karianne S
Kattekleiv barnehage AS
Kidsa barnehager AS
Kiellandskolen FUS barnehage
Kinsarvik barnehage
Kirkelig pedagogisk senter
Klokkerstua barnehage
Klubben i Utdanningsforbundet, enhet Glomma 

barnehager
Klubben i Utdanningsforbundet, enhet Skjønhaug 

barnehager
Kristne friskolers forbund
KS
Lampeland barnehage
Lederne
Leiketun barnehage
Lillevollen barnehage
Lomakka barnehage
Læringsverkstedet Gruppen
Maurtua barnehage
Melgård barnehage
Melum barnehage SA
Midtbygda barnehage
Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

atferdsforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Natvigheia barnehage
Natås barnehage
Nesåsen barnehage
NLM-barnehagene AS
Noahs Ark miljøbarnehage
Nord studentsamskipnad
Norlandia barnehagene
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk montesorriforbund
Norsk Reggio Emilia Nettverk

Nylende barnehage
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Pedagogisk ledergruppe i Refstad barnehage
Pioner barnehage
PRESS Redd barna ungdom
Private barnehager i Asker
Private barnehager i Kristiansand
Private barnehager i Lier
Private barnehager i Oppgegård
Private barnehager i Rana
Private barnehager i Stange
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Rita Therese Seleng
RSK Vest-Finnmark
Ryggestranden barnehage
Samarbeidsutvalget i Eidsvåg barnehage
Samarbeidsutvalget i Eik barnehager
Samarbeidsutvalget i Haugen barnehage
Samarbeidsutvalget i Kolsås barnehage
Samarbeidsutvalget i Lampeland barnehage
Samarbeidsuvalget i Sentrum barnehager
Samvirkebarnehagene SA
Senter for samisk i opplæringa
SiS barnehage
Skadberg barnehage
Skattekista barnehage SA
Skjeraberget barnehage
Skogkanten barnehage
Skolelederforbundet
Skolelederforbundet i Sykkylven
Skulestad barnehage
Smedhusåsen barnehage
Småfolk barnehage
Solli barnehage
Solsletta barnehage
Soria Moria Steinerbarnehage
Steinerbarnehageforbundet
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Stiftelsen Kanvas
Studentbarnehagene i Tromsø
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Stulen gårdsbarnehage AS
Styrere i kommunale og private barnehager i 

Froland
Sundvollen oppvekstsenter
Sylvi Pettersen
Søre Øyane Grendalag naturbarnehage
Sørholtet andelsbarnehage
Thomas Fjeld
Tolpinrud barnehage
Tommeliten barnehage
Trollmyra barnehage
Trollsteinen barnehage
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Trollstua barnehage
Trygg trafikk
Tussilago barnehage
Tuv barnehage
Ulset barnehage
UNICEF Norge
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet Askøy
Utdanningsforbundet Bergen
Utdanningsforbundet klubb Hafslo barnehage og 

Gamlestova barnehage
Utdanningsforbundet Rollag
Utdanningsforbundet Rælingen
Utdanningsforbundet Volda
Utdanningsforbundet Voss
Vallersvingen barnehage
Valset og Kystadåsen barnehager
Varden andelsbarnehage SA
Veisane barnehage
Vensåsløkka barnehage
Vestringsbygda barnehage
Weidemannsveien barnehage

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke ville 
gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merkna-
der til forslagene:

Arbeids- og sosialdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utendriksdepartementet

Brønnøysundregistrene
Departementenes sikkerhets- og 

serviceorganisasjon
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Riksantikvaren
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens miljøinstitutt
Statistisk sentralbyrå

Austevoll kommune
Horten kommune
Leirfjord kommune
Vang kommune
Østre Toten kommune

Brakamoen barnehage

Eventyrhagen barnehage
Furuhaugene barnheage
Kyrkjebakken barnehage
Noahs Ark barnehage
Regelrådet
Ryvingen barnehage
Sogn og Fjordande skolelederforbund
Vippa FUS barnehage
Åsatua naturbarnehage

2.2 Høring av krav om 
norskferdigheter for styrer og 
pedagogisk leder, og tydelig-
gjøring av barnehagetilbudet til 
barn med behov for ASK

Høringsnotat med forslag om å lovfeste et krav 
om norskferdigheter for styrer og pedagogisk 
leder, og en tydeliggjøring av barnehagetilbudet 
til barn med behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK), ble sendt på offentlig 
høring 10. november 2017. Departementet mottok 
66 høringssvar innen fristen.

Høringsnotat med forslag til lovendringer ble 
sendt til følgende høringsinstanser:

Departementene

Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregisteret
Datatilsynet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Riksrevisjonen
Sámediggi/Sametinget
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt
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Statens institutt for forbruksforskning
Statistisk sentralbyrå
Statped
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Forskningsrådet
Høgskoler
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Atferdssenteret
Delta
Dysleksi Norge
Espira
Fafo
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede barns foreldreforening
Humanetisk forbund
Innvandrernes landsorganisasjon
Institutt for samfunnsforskning
Kanvas
Kirkelig pedagogisk senter
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kristent pedagogisk forum
KS
Kvinnefronten
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner
Lederne
Likestillingssenteret
Læringsverkstedet
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Nasjonalt senter for leseopplæring og 

leseforskning
Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

atferdsforskning
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Norges bygdekvinnelag
Norges døveforbund
Norges handikapforbund
Norges idrettsforbund
Norges kvinne- og famileforbund
Norges Montessoriforbund
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
Norsk innvandrerforum
Norsk senter for barneforskning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norske kveners forbund
Norske samers riksforbund
Private barnehager
Private barnehagers landsforbund
Private barnehager i Asker
REFORM ressurssenter for menn
Regelrådet
Røde Kors
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 

organisasjoner
Senter for IKT i utdanningen
Senter for samisk i opplæringa
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern 

og sosiale saker
Skolelederforbundet
Steinerbarnehagene Norge
Stiftelsen barnas rettigheter
Taterne/Romanifolkets 

menneskerettighetsforening
Trygge barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Velferdsforskningsinstituttet – NOVA
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og 

danning
Virke
YS

Følgende høringsinstanser hadde merknader til 
forslagene:

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombundet
Foreldreutvalget for barnehager
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Vestfold
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kompetanse Norge
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Likestillings- og diskrimineringsombundet
Statped
Utdanningsdirektoratet

Bergen kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Randaberg kommune
Råde kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Ullensaker kommune

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Østfold
OsloMet

Bamsebo barnehage
Celebral Parese-foreningen
Delta
Fagforbundet
Fjære barnehage
Funksjonshemmedes fellesforbund
Hørselshemmedes landsforbund
ISAAC Norge
KS
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt senter for læringsmiljø og 

adferdsforskning
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk psykologiforening
Private barnehagers landsforbund
Trollstua barnehage
Utdanningsforbundet
Utdanningsforbundet i Harstad

Følgende høringsinstanser uttalte at de ikke ville 
gi uttalelse i saken, eller at de ikke hadde merkna-
der til forslagene:

Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

Brønnøysundsregistrene
Foreldreutvalget for grunnskolen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Landbruksdirektoratet
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens helsetilsyn
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statistisk sentralbyrå

Leirfjord kommune
Re kommune
Rælingen kommune
Tinn kommune

Eventyrhagen barnehage
International School of Stavanger
Kleiva barnehage
Kolsåstrollet barnehage
Noahs Ark barnehage
Private barnehager i Larvik
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3  Minimumsnorm for grunnbemanning

3.1 Bakgrunnen for forslaget

Barnehagens bemanning og samlede kompetanse 
har stor betydning for hvor godt barnehagetilbu-
det er. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek 
og læring, er det viktig med et tilstrekkelig antall 
voksne i barnehagen. Samtidig ønsker regjerin-
gen å sikre at barna møter kompetente og enga-
sjerte voksne. Gode barnehager er særlig viktig 
for integrering og tidlig innsats.

Antall barn per ansatt varierer mellom barne-
hagene. Statistikk fra 2016 viser at det er lavere 
voksentetthet i private enn i kommunale barneha-
ger. Antall barn per ansatt (korrigert for alder og 
oppholdstid) er redusert fra 5,93 til 5,92 i kommu-
nale barnehager fra 2015 til 2016. Samtidig har 
antallet økt fra 6,15 til 6,17 i private barnehager. 
Det betyr at forskjellen i gjennomsnittlig beman-
ning i kommunale og private barnehager har økt 
noe.

I NOU 2012: 1 Til barnas beste påpekte barne-
hagelovutvalget at dagens regelverk åpner for 
store forskjeller og dermed kan motvirke at alle 
barnehager gir et likeverdig tilbud. Utvalget fore-
slo å lovfeste et tallfestet minimumskrav til barne-
hagens grunnbemanning.

Forslaget om å innføre en bemanningsnorm er 
også en oppfølging av Stortingets anmodnings-
vedtak om å redegjøre for regjeringens arbeid 
med en bemanningsnorm, jf. Innst. 344 L (2015 –
 2016) og Innst. 47 S (2015 – 2016). I anmodnings-
vedtaket ba også Stortinget regjeringen om å 
redegjøre for regjeringens arbeid med en barne-
hagelærernorm. I budsjettforliket for statsbudsjet-
tet for 2017 ble det bevilget 172,2 mill. kroner til 
flere barnehagelærere. I statsbudsjettet for 2018 
er bevilgningen økt til totalt 424 mill. kroner for å 
dekke helårseffekten av tiltaket. Regjeringen har 
fastsatt et skjerpet krav til den pedagogiske 
bemanningen (en skjerpet pedagognorm) i for-
skrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon 
i barnehager. Den skjerpede pedagognormen 
innebærer at det minst skal være én pedagogisk 
leder per syv barn under tre år og én pedagogisk 
leder per 14 barn over tre år. Den skjerpede peda-
gognormen skal tre i kraft 1. august 2018. Tilskud-

det til flere barnehagelærere er allerede overført 
til rammetilskuddet til kommunene for å dekke 
skjerpingen av pedagognormen. Videre har 
departementet fastsatt en overgangsordning i for-
skrift om tildeling av tilskudd til private barneha-
ger som sikrer at de private barnehagene får kom-
pensert økte utgifter som følge av en styrket peda-
gogisk bemanning samtidig som kommunene.

3.2 Gjeldende rett

3.2.1 Barnehageloven

Barnehageloven har ingen bestemmelser som 
regulerer hvor mange barn det kan være per 
ansatt. Det følger av barnehageloven § 18 første 
ledd at bemanningen må være «tilstrekkelig til at 
personalet kan drive en tilfredsstillende pedago-
gisk virksomhet». Bestemmelsen er videreført fra 
barnehagelovene av 1975 og 1995, og er den 
eneste bestemmelsen som regulerer grunnbe-
manningen i barnehagen.

Med «tilfredsstillende pedagogisk virksom-
het» menes at barnehagen skal drives i samsvar 
med kravene til formål og innhold som framgår av 
formålsbestemmelsen i § 1, innholdsbestemmel-
sen i § 2, bestemmelsene om barns og foreldres 
rett til medvirkning i §§ 3 og 4 og forskrift om 
rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 
(rammeplanen). Hva som er tilstrekkelig beman-
ning til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet, må blant annet vurderes 
ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov. 
Kravet må også ses i sammenheng med kravene 
til den pedagogiske bemanningen i forskrift om 
pedagogisk bemanning og dispensasjon i barne-
hager. Det er barnehageeier som har ansvar for at 
barnehagens grunnbemanning er tilstrekkelig til 
at personalet kan drive en tilfredsstillende pedago-
gisk virksomhet.

3.2.2 Gjeldende rett i andre land

Det finnes ingen konkret regulering av hvor 
mange barn det kan være per ansatt i det svenske 
lovverket. I skollagen § 8 er det imidlertid fastsatt 
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en skjønnsmessig bestemmelse om barnegrup-
pens sammensetning og størrelse. Det framgår av 
denne bestemmelsen at «Huvudmannen ska se till 
att barngrupperna har en lämplig sammansätt-
ning och storlek och att barnen även i övrigt 
erbjuds en god miljö». I vurderingen av barne-
gruppens lovlighet, vil grunnbemanningen i bar-
nehagen kunne bli et relevant moment.

Det er heller ingen krav til grunnbemanning i 
den danske dagtilbudsloven. Det følger imidlertid 
av dagtilbudsloven § 7 første ledd at «Børn i dag-
tilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk bør-
nemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, 
udvikling og læring». I denne sammenheng skal 
det lages en barnemiljøvurdering, som er en kart-
legging og plan for å oppfylle lovbestemte krav til 
miljøet. Det vil være naturlig å gjøre vurderinger 
knyttet til grunnbemanningen i barnehagen når 
det lages en barnemiljøvurdering.

I Finland er det fastsatt et krav om én ansatt 
per fire barn under tre år og én ansatt per syv 
barn over tre år. Videre framgår det av regelver-
ket at det må tas hensyn til om noen av barna har 
særlige behov når det fastsettes hvor mange barn 
det kan være per ansatt.

3.3 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at det lov-
festes et minimumskrav til grunnbemanningen i 
barnehagen (en bemanningsnorm). Departemen-
tet foreslo at det stilles krav om at barnehagene 
har en bemanning som tilsvarer minimum én 
ansatt per tre barn under tre år og én ansatt per 
seks barn over tre år. Departementet foreslo at 
barna skal regnes for å være over tre år fra og 
med august det året de fyller tre år.

Departementet foreslo at bemanningsnormen 
skal gjelde for barnehagen i sin helhet. Det tallfes-
tede kravet til grunnbemanningen vil dermed gi 
uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når 
det er klart hvor mange barn det skal være i bar-
nehagen. I beregningen av bemanningsnormen 
skal det foretas en omregning av alle barna i bar-
nehagen til samme enhet. Det kan skje ved å telle 
alle som enten barn under tre år eller barn over 
tre år. Barn under tre år telles som barn over tre 
år ved å gange antall barn med to. Barn over tre år 
telles som barn under tre år ved å dele antall barn 
på to.

Departementet viste til at forholdstallet mel-
lom antall barn under/over tre år og antall ansatte 
ofte vil være et desimaltall. Departementet foreslo 
at dette desimaltallet skal vise minimumskravet til 

antall årsverk, og at barnehagen ikke skal runde 
oppover til nærmeste hele årsverk, slik som det 
gjøres i beregningen av pedagognormen. Depar-
tementet foreslo at barnehagen i stedet skal 
beregne prosentvise stillinger for å oppfylle 
bemanningsnormen. Departementet vurderte at 
en slik beregningsmåte for bemanningsnormen 
vil sikre større fleksibilitet i regelverket for den 
samlede bemanningen i barnehagen, enn en 
beregningsmåte der det også for bemanningsnor-
men må rundes oppover til nærmeste hele 
årsverk.

Departementet foreslo at kommunen kan gi 
dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett 
år av gangen når særlige hensyn tilsier det. Depar-
tementet foreslo at fylkesmannen skal være klage-
instans for vedtak om dispensasjon.

Når det gjelder de økonomiske og administra-
tive konsekvensene av forslaget, viste departe-
mentet til at den foreslåtte bemanningsnormen i 
gjennomsnitt er oppfylt og finansiert i kommunale 
barnehager. Fra 1. januar 2016 har de private bar-
nehagene krav på et driftstilskudd som tilsvarer 
100 prosent av det de kommunale barnehagene i 
gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Det er 
dermed lagt til rette for at de private barnehagene 
kan ha en grunnbemanning på tilsvarende nivå 
som de kommunale barnehagene uten at det kre-
ver økt finansering fra staten. Samlet sett vurderte 
departementet derfor at bemanningsnormen kan 
innføres uten at det krever økte statlige overførin-
ger.

3.4 Høringsuttalelser

3.4.1 Lovfesting av et minimumskrav til 
grunnbemanning

Det er 348 høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å lovfeste en bemanningsnorm. Av 
disse er det 264 instanser som støtter forslaget. 
Dette er blant andre 111 kommuner, 10 fylkes-
menn, Barneombudet, Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet, Foreldreutvalget for barnehager og 
Utdanningsforbundet. Det er 15 instanser som ikke 
støtter forslaget. Dette er blant andre Skien kom-
mune, Gjøvik kommune, KS og Arbeidsgiverfore-
ningen Spekter. De resterende høringsinstansene 
har innspill uten at det gis uttrykk for om de støt-
ter forslaget eller ikke.

Av de høringsinstansene som støtter forslaget, 
er det flere instanser som viser til at en lovfestet 
bemanningsnorm vil bidra til at alle barn får et 
trygt og godt barnehagetilbud. Barneombudet 
viser i sin uttalelse til at det er nødvendig at barne-
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hageloven stiller tydelige krav til antall ansatte i 
barnehagen og til kompetansen til det pedago-
giske personalet. Barneombudet uttaler at dette er 
avgjørende for at barna skal få et likeverdig barne-
hagetilbud i et trygt barnehagemiljø hvor de har 
muligheter for lek, læring og utvikling.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordande viser i sin 
uttalelse til at en lovfestet bemanningsnorm vil 
være med på å sikre at barnehagen gir et tilbud i 
tråd med rammeplanen for barnehagen:

«Fylkesmannen i Sogn og Fjordane støttar for-
slaget om å lovfeste eit minimumskrav til 
grunnbemanning i barnehagen. Den nye ram-
meplan for barnehagen er oppdatert i tråd med 
samfunnsutviklinga og kunnskap om barn og 
barnehagar. Målet er eit trygt og godt barneha-
getilbod til alle. Eit lovfesta minimumskrav til 
grunnbemanning vil vere med å sikre intensjo-
nane i rammeplan for barnehagen og i tråd 
med eit av barnekonvensjonen sitt prinsipp, art 
3 til beste for barn. For at barnehagetilbodet 
skal vere til beste for barn må det vere tilstrek-
keleg med tilsette med barnehagefagleg kom-
petanse. Dette er avgjerande for kunne ivareta 
både enkelt barnet og barnegruppa.»

Bodø kommune viser i sin uttalelse til at en lovfes-
tet bemanningsnorm vil skape likhet mellom kom-
munale og private barnehager, og skape større 
forutsigbarhet for barn og foreldre:

«I dag er det ingen bestemmelser i barnehage-
loven som regulerer hvor mange barn det kan 
være pr ansatt. For mange kommuner vil et 
minimumskrav være en styrking av beman-
ning. Med tanke på siste forskning rettet mot 
små barn, vil det også styrke barnas trygghet 
og nærhet til voksne i barnehagen. Lovend-
ringen skaper likhet mellom kommunale og 
ikke kommunale barnehager. Det innføres like 
rammer og skaper bedre forutsigbarhet. For-
eldre kan velge barnehageplass, ved lik beman-
ning er det ikke viktig om det er kommunalt 
eller ikke kommunale barnehager foreldre 
søker. Det bør ikke være eiers økonomi som 
styrer bemanning i barnehager.»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser i sin 
uttalelse til at flere voksne i barnehagen kan bidra 
til at barnehagen kan oppdage flere barn og fami-
lier som har behov for ekstra oppfølging og støtte.

Av de instansene som ikke støtter forslaget, er 
det noen instanser som uttaler at statlige vedtatte 
normer utfordrer det lokale selvstyret. KS viser i 

sin uttalelse til at kommunene selv er best egnet 
til å gjøre egne prioriteringer som gir gode tjenes-
tetilbud ut fra lokale behov. KS uttaler at kommu-
nen bør få mulighet til å stille krav til bemannin-
gen både i kommunale og private barnehager. KS 
mener at en slik løsning vil sikre at barnehagene 
drives med like økonomiske forutsetninger, og at 
barnehagetilbudet er likeverdig for alle barn i 
kommunen.

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til at en 
lovfestet bemanningsnorm ikke er det viktigste 
virkemiddelet for å oppnå kvalitet i tjenestetilbu-
det. Foreningen uttaler at en lovfestet beman-
ningsnorm i mange tilfeller vil kunne hindre inno-
vasjon og nytenkning fordi det vil begrense mulig-
hetene for lokale tilpasninger i den enkelte barne-
hage.

Det er også enkelte instanser som uttaler at de 
ikke støtter forslaget fordi de mener at forslaget 
ikke er finansiert. Disse uttalelsene omtales under 
punkt 3.4.7.

3.4.2 Forholdstallet mellom barn og voksne

Det er noen høringsinstanser som har innspill til 
forslaget om at barnehagene skal ha en grunn-
bemanning som tilsvarer minimum én ansatt per 
tre barn under tre år og én ansatt per seks barn 
over tre år. Fylkesmannen i Rogaland viser i sin 
uttalelse til at det foreslåtte kravet bør skjerpes, da 
deres erfaringer fra tilsyn og annen kontakt med 
sektoren er at barnehagene i stor grad trenger 
bedre grunnbemanning. Fylkesmannen viser til at 
dersom lovkravet er for svakt, kan det resultere i 
at de kommunale barnehagene velger å redusere 
grunnbemanningen for blant annet å kompensere 
for kostnadene ved en skjerpet pedagognorm.

Også Redd Barna uttaler at det foreslåtte kra-
vet bør skjerpes. Redd Barna mener at det bør 
være minst én ansatt per 2,5 barn under tre år og 
én ansatt per fem barn over tre år.

Høgskulen på Vestlandet viser i sin uttalelse til 
at grunnbemanningen må tilpasses dersom barne-
hagen har flere barn under ett år. Høgskulen på 
Vestlandet viser til at en måte å gjøre det på, er å 
lage en egen bemanningsnorm for de aller yngste 
(under ett år), der ett barn under ett år teller som 
to barn.

Også UNICEF Norge uttaler at forslaget til 
bemanningsnorm ikke sikrer de aller yngste 
barna et godt nok tilbud:

«I dag har barn som fyller ett år innen utgan-
gen av november året det blir søkt barnehage-
plass, rett til plass. Det vil i ytterste konsekvens 
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si at man kan risikere én voksen per tre åtte-ni 
måneder gamle spebarn. Dette er ikke nok til å 
kunne ivareta deres behov for fysisk omsorg 
og nærhet. Spebarn har i stor grad behov for en 
til en kontakt. Det er stor forskjell på et barn 
under tre år og et barn under ett år. For å sikre 
barnas rett til individuell oppfølging og omsorg 
mener UNICEF Norge at: Barnehagen skal 
minst ha en ansatt per to barn når barna er 
under ett år, en ansatt per tre barn når barna er 
under tre år og en ansatt per seks barn når barna 
er over tre år.»

Oslo kommune er positive til departementets for-
slag, og viser til at grunnbemanningen i de kom-
munale barnehagene i Oslo i dag er regulert gjen-
nom en egen grunnbemanningsavtale. Den fore-
slåtte bemanningsnormen tilsvarer kommunens 
egen norm, noe som innebærer at normen alle-
rede er oppfylt i de kommunale barnehagene i 
Oslo.

Det er flere høringsinstanser som uttaler at 
det er positivt at barna skal regnes for å være over 
tre år fra og med august det året de fyller tre år. 
Fylkesmannen i Oslo og Akerhus uttaler at dette vil 
føre til mer helhet i regelverket for når et barn 
skal regnes som over og under tre år. Utdannings-
forbundet viser i sitt høringssvar til at presiserin-
gen av når et barn skal regnes for å være over tre 
år, er med på å sikre at de minste barna får den 
voksentettheten de har behov for:

«Vi støtter også presiseringen om at barn skal 
regnes for å være tre år fra og med august det 
året de fyller tre år. Dette er et viktig grep, da 
dagens regelverk har ført til ulik, og til dels 
uheldig, praksis. Presiseringer er med på å 
sikre at de minste barna får den voksentetthe-
ten de har behov for. Barna får også mer konti-
nuitet og stabilitet i sin barnehagehverdag, da 
eventuell flytting av barn midt i året kun gjen-
nomføres av pedagogiske grunner ut fra 
enkeltbarnets behov, og ikke som i dag av øko-
nomiske hensyn.»

3.4.3 Årsverk som kan regnes med 
i grunnbemanningen

Det er noen høringsinstanser som har innspill til 
hvilke årsverk som bør regnes med i grunnbe-
manningen. Landsorganisasjonen i Norge (LO) 
viser i sitt høringssvar til at det er positivt at 
grunnbemanningen kun skal omfatte årsverk som 
er avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med 
barna:

«LO mener det er positivt at departementet 
understreker at bemanningsnormen gjelder 
årsverk avsatt til det ordinære og direkte arbei-
det med barna i barnehagen. Dette betyr blant 
annet at tid til ledelse og personer som er i bar-
nehagen i praksis eller arbeidstidtiltak holdes 
utenom, og det samme med spesialpedagoger 
og andre som er å anse som ekstra personale i 
barnegruppen holdes utenfor. LO mener det er 
viktig å presisere ovenfor barnehageeiere at 
utgangspunktet er at de skal ha en bemanning 
til drive en tilfredsstillende pedagogisk virk-
somhet. Dette inkluderer oppfølgingen av barn 
med særlige behov.»

Også Utdanningsdirektoratet støtter forslaget om 
at personer som er i barnehagen i praksis eller 
arbeidstiltak skal holdes utenfor beregningen. 
Utdanningsdirektoratet viser til at formålet med 
praksis i barnehagen er at den som er i praksis får 
den opplæringen den har krav på, mens formålet 
med arbeidsrettede tiltak blant annet er å styrke 
kompetansen, evnen til, og trening i arbeidet. 
Utdanningsdirektoratet viser til at det å holde 
disse utenfor beregningen, vil bidra til å sikre at 
de faktisk får den oppfølging de har krav på av 
barnehagen. Videre viser Utdanningsdirektoratet 
til at det trolig vil øke sannsynligheten for at barna 
får en voksentetthet som gjør det mulig for barne-
hagen å drive en god pedagogisk virksomhet, da 
barnehagen må sikre grunnbemanningen gjen-
nom andre ansettelser enn praksisplasser eller 
arbeidstiltak.

Espira Gruppen viser i sitt høringssvar til at 
lærlinger bør regnes med i grunnbemanningen 
med 50 % av læretiden, da lærlinger bidrar til ver-
diskapningen i barnehagen:

«Det er fra flere kanter et sterkt ønske om å få 
flere lærlinger inn i barnehagen. I dag kan en 
ikke telle lærlinger med i grunnbemanningen, 
noe som dessverre medfører et redusert antall 
lærlinger i barnehagene. Lærlinger vil i løpet 
av læretiden bidra mer og mer til verdiskapnin-
gen i barnehagen, og vi ønsker derfor at lærlin-
ger skal kunne telles med i grunnbemannin-
gen ved at lærlinger medtas med 50 % i læreti-
den. På den måten vil barnehagen ha et 
insitament til å tilby lærlingplasser samtidig 
som rekrutteringen til sektoren bedres.»

Hørselshemmedes landsforbund uttaler at det bør 
lovfestes at barn som har utfordringer krever 
ytterligere ressurser utover minimumskravet til 
grunnbemanning.
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3.4.4 Prosentvise stillinger

Det er flere høringsinstanser som har innspill til 
forslaget om at det kan beregnes prosentvise stil-
linger for å oppfylle bemanningsnormen. Fylkes-
mannen i Nord- og Sør-Trøndelag mener at det 
ikke bør være adgang til å beregne prosentvise 
stillinger. Fylkesmannen viser til at en bereg-
ningsmåte der det rundes oppover til nærmeste 
hele årsverk, slik det gjøres i beregningen av 
pedagognormen, vil bidra til større voksentetthet 
gjennom hele barnehagedagen.

Også Fylkesmannen i Oppland uttaler at det 
bør rundes oppover til nærmeste hele årsverk.

Fylkesmannen i Østfold viser i sin uttalelse til at 
forslaget vil kunne føre til økt bruk av deltidsstil-
linger i barnehagesektoren:

«Departementet skriver i høringsforslaget at 
de vil følge med på om bestemmelsen, slik den 
er utformet, vil føre til flere deltidsstillinger i 
barnehagesektoren. Vi tror det er store mulig-
heter for at dette skjer. Med de økonomiske 
rammene barnehagesektoren i Østfold har, 
tror vi bemanningsnormen ikke bare vil bli 
oppfattet som en minimumsnorm, men at det 
er denne bemanningstettheten som vil bli reali-
tet i de aller fleste barnehagene.»

Utdanningsforbundet viser i sin uttalelse til at pro-
sentvise stillinger kan bidra til at enkelte ansatte 
er på jobb mindre enn fem dager i uka, og at barna 
vil få et dårligere tilbud de dagene der det er færre 
ansatte til stede.

Også Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning viser til at prosentvise stillinger 
ikke vil sikre barna god nok tilstedeværelse alle 
dager i uka, og at kvaliteten på tilbudet vil variere.

Utdanningsdirektoratet viser i sin uttalelse til at 
en prosentvis tilnærming i noen tilfeller vil kunne 
føre til flere dispensasjoner:

«Vi tror at den prosentvise tilnærmingen i noen 
tilfeller kan føre til at det søkes om dispensasjo-
ner som bestemmelsen ikke er ment for. Hvis 
barnehagen har ansatt tilsammen 13 årsverk, 
kan det være at den søker om dispensasjon for 
den 0,3 prosenten årsverk den mangler for å 
oppfylle kravet, heller enn for eksempel å prøve 
å utvide noen av de allerede eksisterende stil-
lingene i barnehagen.»

Andre høringsinstanser, blant andre Trondheim 
kommune, Namsos kommune og Tysnes kommune, 
er imidlertid enig i departementets forslag om at 

det kan beregnes prosentvise stillinger for å opp-
fylle bemanningsnormen. Trondheim kommune 
viser til at en slik beregningsmåte vil sikre større 
fleksibilitet i barnehageeiers organisering av virk-
somheten.

3.4.5 Barnehagens åpningstid

Det er flere høringsinstanser som uttaler at 
bemanningsnormen bør gjelde i hele barneha-
gens åpningstid. Foreldreutvalget for barnehager 
(FUB) viser i sitt høringssvar til at barnehagene 
nå har flere småbarn, flere barn som har full plass 
og flere foreldre som leverer tidligere og henter 
senere på dagen. FUB viser til at hente- og bringe-
situasjonene er viktige arenaer for dialogen mel-
lom hjem og barnehage, og at det er i begynnel-
sen og slutten av dagen at barnet er mest sårbart 
og har behov for ekstra støtte fra de ansatte. FUB 
mener derfor at bemanningsnormen bør gjelde i 
hele barnehagens åpningstid, slik at det ikke kan 
planlegges med flere barn per voksen deler av 
dagen.

Delta uttaler at bemanningsnormen bør gi 
uttrykk for hvor mange ansatte som skal være til 
stede sammen med barna til enhver tid:

«Delta støtter at det lovfestes et minimumskrav 
til grunnbemanningen ( en bemanningsnorm) 
i barnehagene. Vi ønsker imidlertid å være 
tydelige på at et slikt minimumskrav skal 
gjelde hele åpningstiden. I tillegg mener vi 
også at grunnbemanningen skal være den 
delen av bemanningen som faktisk er tilstede 
med barna. På avdelinger med to ped.ledere vil 
det forsvinne minimum 4t + 4t pga ubunden tid. 
Dette utgjør mer enn en arbeidsdag, i tillegg 
kommer møter, foreldresamtaler osv. Derfor 
bør det nedfelles i nytt lovverk at grunnbeman-
ningen er det antallet som skal være tilstede 
sammen med barna til enhver tid.»

Utdanningsforbundet viser i sitt høringssvar til at 
bemanningsnormen bør økes i barnehager der 
åpningstiden er mer enn ni timer per dag.

Andre høringsinstanser er imidlertid enig i 
departementets forslag. For eksempel uttaler Tys-
nes kommune at det er fornuftig at det blir lagt til 
rette for en viss fleksibilitet:

«I høyringsnotatet vert det peika på at barneha-
gen normalt har opningstid som er lenger enn 
ein alminneleg arbeidsdag, det er i høyringsno-
tatet presisert at det ikkje vert stilt krav om 
bemanning i samsvar med norma til einkvar tid 
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på dagen. Det skal likevel også leggjast til 
grunn ein forsvarlegheitsvurdering opp mot 
opningstidene, dette er særskilt viktig for bar-
nehagar som har ope over 10 timar då dei elles 
reellt sett få ein lågare grunnbemanning enn 
barnehagar med kortare opningstider. Det er 
fornuftig at det vert lagt til rette til ein viss flek-
sibilitet her og at det skal ivaretas gjennom bar-
nehagen si vurdering av kva som er forsvarleg 
drift. Ved berekning av bemanning skal det leg-
gjast til grunn faktisk krav, det er såleis ikkje 
krav opp opprunding til nærmaste heile stilling 
slik det har vore for pedagogar. Dette vurderer 
me som fornuftig.»

3.4.6 Dispensasjon

Det er flere høringsinstanser som uttaler at det 
ikke bør være adgang til å gi dispensasjon fra 
bemanningsnormen. Dette er blant andre Barne-
ombudet, Utdanningsforbundet, KS og flere fylkes-
menn. Fylkesmannen i Oslo og Akershus uttaler:

«FMOA støtter ikke forslaget om å innføre dis-
pensasjonsadgang fra kravet om grunnbeman-
ning. Vi mener at en slik adgang strider imot 
bakgrunnen/formålet for lovendringen om at 
barn skal sikres et visst minimum av beman-
ning i barnehagen.

Vi mener det finnes andre løsninger enn en 
dispensasjonsadgang for å sikre at kravet til 
grunnbemanningen ikke skal medføre at en 
barnehageeier ansetter personer som ikke vur-
deres som kvalifisert til å jobbe med barn. Det 
må stilles krav til at eier gjør en reell innsats for 
å skaffe kvalifisert personale tilsvarende det vi 
finner i forskrift om pedagogisk bemanning og 
dispensasjon i barnehager. I merknadene til 
denne forskriften vises det til flere momenter 
som er avgjørende i vurderingen av eiers reelle 
innsats for å skaffe kvalifiserte søkere.»

Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Finn-
mark viser i sine uttalelser til at den foreslåtte dis-
pensasjonsadgangen er uklar, og at kommunen 
heller bør kunne vurdere tilsyn og eventuelt sten-
ging. Fylkesmannen i Rogaland uttaler:

«Fylkesmannen i Rogaland støttar ikkje forsla-
get om høve til dispensasjon frå kravet til 
grunnbemanning. Vi ser ikkje behovet for 
dette unntaket, og det er uklart kva som skal 
ligge i vilkåret særlege omsyn her. Dersom å 
oppfylle dette grunnleggjande kravet er kritisk 
for vidare drift, bør kommunen heller kunne 

vurdere tilsyn og eventuell stenging. Målet 
med reguleringa om eit likeverdig barnehage-
tilbod bør vere avgjerande.»

Heller ikke Fylkesmannen i Buskerud eller Fylkes-
mannen i Vestfold støtter forslaget om å innføre en 
dispensasjonsadgang. Fylkesmannen i Buskerud 
viser til at formålet med bemanningsnormen er å 
sikre en forsvarlig voksentetthet som er avgjø-
rende for barnas trygghet og trivsel i barnehagen, 
og at dette minimumskravet bør være et absolutt 
krav som ikke kan fravikes. Fylkesmannen i Vest-
fold uttaler at det ikke vil være vanskelig å få tak i 
kvalifisert personale, og at en dispensasjonsad-
gang vil kunne medføre ytterligere reduksjon av 
voksentettheten i barnehagen.

Også Utdanningforbundet viser til at det er van-
skelig å se for seg tilfeller der det kan være aktuelt 
å bruke dispensasjonsadgangen:

«Minimumsnormen for grunnbemanning er 
nettopp et minimum av hva som må til for å 
sikre barna trygghet, trivsel og et forsvarlig 
pedagogisk tilbud, og kan ikke fravikes. Så 
lenge det ikke stilles krav til utdanning for 
assistenter i barnehagen, ser vi ikke at det vil 
være særdeles vanskelig å få tak i ansatte til 
disse stillingene. Vi har derfor problemer med 
å se i hvilke tilfeller det skal være aktuelt å 
måtte bruke dispensasjonsmuligheten. Det er 
barnehageeiers ansvar å sørge for at barneha-
gen tiltrekker seg kvalifiserte søkere.»

Utdanningsdirektoratet viser i sitt høringssvar til at 
det er viktig at dispensasjonsadgangen ikke kan 
brukes med formål om å redusere kommunens 
samlede utgifter til barnehage.

Andre høringsinstanser er imidlertid enig i 
departementets forslag. Fylkesmannen i Aust- og 
Vest-Agder viser til at det i flere kommuner kan bli 
vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifisert perso-
nale, og at det derfor bør innføres en dispensa-
sjonsadgang:

«Fylkesmannen ser at det i flere kommuner 
kan bli vanskelig å få tak i tilstrekkelig kvalifi-
sert personale til å oppfylle det foreslåtte krav 
grunnbemanning. Vi støtter og er enige i at det 
bør innføres en dispensasjonsadgang. Det er 
viktig at det fremheves at dispensasjonsordnin-
gen bare skal benyttes i særlige tilfeller og for 
ett år av gangen. Det er viktig at det stilles krav 
til at barnehageeier legges ved uttalelse fra bar-
nehagens samarbeidsutvalg i søknaden. Fyl-
kesmannens ser det som naturlig at det stilles 
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samme krav til dispensasjon fra kravet til 
grunnbemanning som de andre dispensasjons-
adgangene som er i barnehageloven.»

Sund kommune, Re kommune og Osterøy kom-
mune uttaler at de støtter den foreslåtte dispensa-
sjonsadgangen. Sund kommune viser til at det er 
positivt at det blir innført en dispensasjonsadgang, 
både fordi det kan være vanskelig å få tak i til-
strekkelig kvalifisert personale til å oppfylle 
bemanningsnormen, og fordi kommunen ikke vil 
bli tvunget til å ansette personer som ikke blir vur-
dert som egnet til å jobbe med barn.

Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag støtter 
at det er samme mulighet til å få dispensasjon fra 
bemanningsnormen som det er til å få dispensa-
sjon fra pedagognormen.

Bergen kommune og Os kommune mener at det 
er positivt at barnehageeier skal legge ved 
uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg når 
det søkes om dispensasjon.

3.4.7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Det er mange høringsinstanser som har innspill til 
de økonomiske og administrative konsekvensene 
av forslaget. Oslo kommune viser i sitt høringssvar 
til at tilskuddet til private barnehager er basert på 
regnskapstall for kommunale barnehager to år til-
bake i tid. Ved å innføre bemanningsnormen sam-
tidig i kommunale og private barnehager, mener 
Oslo kommune at det trengs overgangsregler for 
tilskudd til private barnehager de første årene 
etter endringen.

Også Læringsverkstedet Gruppen viser i sitt 
høringssvar til at tilskuddet til de private barneha-
gene er basert på to år gamle regnskapstall i kom-
munale barnehager. Læringsverkstedet Gruppen 
mener at hvis det innføres en bemanningsnorm, 
må dette kravet reflekteres i de kostnadene som 
er grunnlaget for tilskuddet til de private barneha-
gene fra det tidspunktet bemanningsnormen gjel-
der.

Bergen kommune viser i sitt høringssvar til at 
private barnehager fra 1. januar 2016 har krav på 
100 prosent av det de kommunale barnehagene i 
gjennomsnitt får i offentlig finansiering. Bergen 
kommune viser til at kommunen har 70 prosent 
private barnehager, og at bemanningsnormen 
ikke er oppfylt i de private barnehagene. Bergen 
kommune stiller seg undrende til at departemen-
tet ikke mener at det krever økte statlige overfø-
ringer til kommunene dersom bemanningsnor-
men skal innføres i de private barnehagene.

Private barnehagers landsforbund (PBL) viser i 
sitt høringssvar til at dagens finansieringssystem 
kan fungere godt dersom det er nok fleksibilitet til 
at barnehager som har høyere kostnader enn 
gjennomsnittet, også kan tilpasse sin drift. PBL 
viser til at høyere kostnader enn gjennomsnittet 
for eksempel kan skyldes høy gjennomsnittlig 
alder og/eller ansiennitet for de ansatte eller høye 
ombygningskostnader for eldre barnehagebygg. 
PBL uttaler at finansieringssystemet må ha meka-
nismer for å behandle avvik sammenlignet med 
gjennomsnittlig kostnadsnivå. Videre uttaler PBL:

«Med sitt forslag om et nasjonalt krav til grunn-
bemanningen, mener PBL at departementet 
også må innføre en nasjonal finansieringsmo-
dell som sikrer at alle barnehager økonomisk 
er i stand til å kunne levere den nasjonale 
bemanningsnormen som foreslås. Når barne-
hagene nå i så stor grad styres og reguleres 
nasjonalt, skyver departementet etter PBLs 
syn den lokale barnehagemyndigheten foran 
seg når de nasjonale kravene skal finansieres 
lokalt. PBL mener Kunnskapsdepartementet 
må utrede konsekvensene av å innføre en 
nasjonal bemanningsnorm med dagens lokale 
finansieringsmodell, samtidig som andre 
modeller vurderes.

Mange private barnehager vil ikke være i 
stand til å innfri ønsket bemanningsnorm i 
dagens finansieringssystem med store lokale 
forskjeller i tilskudd.»

KS viser i sin uttalelse til at departementet har 
beregnet de økonomiske og administrative konse-
kvensene av forslaget på nasjonalt nivå, og at 
bemanningsnormen skal oppfylles på barneha-
genivå. KS uttaler at det ikke kan forventes en 
driftssituasjon hvor antall ansatte og barn er opti-
malt tilpasset bemanningsnormen, eller at kom-
muner som har flere ansatte enn normkravet skal 
flytte disse til andre barnehager i andre kommu-
ner. KS mener at forslaget er betydelig underfi-
nansiert, og at innføringen av bemanningsnormen 
må utsettes til den er fullfinansiert:

«KS vil sterkt fraråde at bindende beman-
ningsnormer innføres uten fullfinansiering. 
Stortinget har tidligere vedtatt at krav om 
grunnbemanning på 1:3 voksne for barn under 
tre år og 1:6 for barn over tre år skal innføres 
innen 2020, jfr Innst. 380 S (2012 2013), En inn-
føring av slike normer med virkning fra 
1.8.2020 vil gi Stortinget noe bedre tid til å 
gradvis øke den finansielle kompensasjonen i 
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de årlige statsbudsjettene slik at målet om full-
finansiering er oppnådd innen virkningstids-
punktet for lovfesting.»

Skien kommune uttaler at bemanningsnormen vil 
kreve så store nedprioriteringer på andre områder 
at kommunen ikke ser seg i stand til å tilpasse seg 
forslaget.

Det er mange kommuner som uttaler at de for-
utsetter at lovendringen fullfinansieres av staten. 
Det er uklart om disse kommunene mener at for-
slaget ikke er finansiert.

3.5 Departementets vurderinger

3.5.1 Lovfesting av et minimumskrav til 
grunnbemanning

Statistikk fra 2016 viser at antall barn per ansatt 
varierer mellom barnehagene. I de ti prosent bar-
nehagene med lavest grunnbemanning er det 
nesten to barn over tre år mer per ansatt, enn i de 
ti prosent barnehagene med høyest grunnbeman-
ning. For å ivareta barnas behov for omsorg, lek 
og læring, er det viktig med et tilstrekkelig antall 
voksne i barnehagen. Samtidig ønsker regjerin-
gen å sikre at barna møter kompetente og enga-
sjerte voksne.

Det er bred støtte i høringen for å lovfeste en 
bemanningsnorm. Av de 348 høringsinstansene 
som har uttalt seg om forslaget, er det 264 
høringsinstanser som støtter at det lovfestes en 
bemanningsnorm. Det er bare 15 høringsinstan-
ser som ikke støtter forslaget.

Departementet har merket seg at noen av 
høringsinstansene som ikke støtter forslaget, utta-
ler at statlig vedtatte normer utfordrer det lokale 
selvstyret. Det er også enkelte instanser som utta-
ler at en lovfestet bemanningsnorm ikke er det 
viktigste virkemidlet for å oppnå kvalitet i tjeneste-
tilbudet. D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at en 
lovfestet bemanningsnorm kan gå på tvers av 
hovedprinsippet om rammestyring av kommu-
nene, da kommunenes handlefrihet og mulighet 
til lokale prioriteringer reduseres. En slik regule-
ring må derfor begrunnes særskilt. Det framgår 
av Kommunal- og moderniseringsdepartemen-
tets veileder Statlig styring av kommuner og fylkes-
kommuner at hensynet til likeverdige tjenester 
kan begrunne bruk av statlige styringsvirkemid-
ler som begrenser friheten til kommuner. Etter 
departementets vurdering vil behovet for å sikre 
at alle barnehager har tilstrekkelig voksentetthet 
til å drive en god pedagogisk virksomhet, derfor 

være et hensyn som kan begrunne en slik regule-
ring. Departementet vil vise til at om lag halvpar-
ten av barnehagesektoren består av private aktø-
rer, og at det derfor er behov for en tydelig lovre-
gulering som sikrer likeverdige barnehagetje-
nester.

Etter departementets vurdering gjør det seg 
gjeldende ulike hensyn ved å lovfeste hvor mange 
barn det kan være per ansatt. På den ene siden 
kan en lovfestet bemanningsnorm føre til at bar-
nehageeier ikke vil vurdere bemanningsbehovet 
ut fra barnegruppens størrelse og barnas behov, 
men innrette seg etter det lovfestede forholdstal-
let mellom barn og ansatte. På den andre siden vil 
en slik regulering sette en minstestandard for 
nivået på grunnbemanningen, og være et tiltak 
som kan bidra til at alle barn får et trygt og like-
verdig tilbud, uavhengig av hvilken barnehage 
barnet går i.

Det kan ikke ses bort fra at økonomiske hen-
syn i noen tilfeller er avgjørende for barnehage-
eier i vurderingen av hvor store personalressurser 
barnehagen bør ha. Personalkostnader represen-
terer det største kostnadselementet ved drift av 
barnehager, og kan dermed være utsatt for ned-
skjæringer dersom barnehageeier vil eller må 
redusere sine driftsutgifter. For få ansatte per 
barn kan gå ut over barnas trygghet og mulighet 
for tilknytning. Etter departementets vurdering 
bør det derfor ikke være opp til den enkelte kom-
mune eller barnehage å avgjøre hvor grensen går 
for hvor mange barn det kan være per ansatt.

Departementet vil vise til at flere av høringsin-
stansene som støtter forslaget, uttaler at en lovfes-
tet bemanningsnorm vil være med på å sikre at 
intensjonene i barnehageloven og rammeplanen 
blir oppfylt. Videre er det flere høringsinstanser 
som viser til at en slik regulering vil skape forut-
sigbarhet for barn, foreldre og ansatte, og bidra til 
at barnehagen kan oppdage flere barn og familier 
som har behov for ekstra oppfølging og støtte. Det 
er også enkelte instanser som viser til at en lovfes-
tet bemanningsnorm vil være til det beste for 
barna, og dermed i tråd med prinsippet i barne-
konvensjonen. Etter en samlet vurdering legger 
departementet derfor til grunn at det bør lovfestes 
en bemanningsnorm, i tråd med forslaget i 
høringsnotatet.

3.5.2 Forholdstallet mellom barn og voksne

I høringsnotatet foreslo departementet at det lov-
festes at det skal være minst én ansatt per tre barn 
under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 
Departementet har merket seg at enkelte 
123 av 195



2017–2018 Prop. 67 L 23
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, 

plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
høringsinstanser mener at dette kravet bør skjer-
pes, da barnehagene i stor grad trenger bedre 
grunnbemanning.

Etter d e p a r t e m e n t e t s  vurdering er det 
vanskelig å finne frem til et «korrekt» forholdstall 
mellom ansatte og barn. I NOU 2012: 1 Til barnas 
beste viser barnehagelovutvalget til at et krav om 
at det må være minst tre ansatte per ni barn under 
tre år og tre ansatte per 18 barn over tre år, synes 
å være i god overensstemmelse med hva som defi-
neres som tilstrekkelig grad av voksentetthet til å 
drive en god pedagogisk virksomhet. Departe-
mentet vurderer fortsatt at barnehagelovutvalgets 
forslag, der forholdstallet mellom ansatte og barn 
er 1:3 for barn under tre år (én ansatt per tre barn 
under tre år) og 1:6 for barn over tre år (én ansatt 
per seks barn over tre år), er egnet til å sikre til-
strekkelig voksentetthet i barnehagen. Etter 
departementets vurdering er det derfor dette for-
holdstallet som bør legges til grunn som det tall-
festede minimumskravet til grunnbemanningen.

Det er enkelte høringsinstanser som uttaler at 
et for svakt lovkrav kan medføre at barnehagene 
velger å redusere grunnbemanningen for blant 
annet å kompensere for kostnadene ved en skjer-
pet pedagognorm. Til dette vil d e p a r t e m e n -
t e t  bemerke at det i budsjettforliket for statsbud-
sjettet for 2017 ble bevilget 172,2 mill. kroner til et 
øremerket tilskudd til flere barnehagelærere. I 
statsbudsjettet for 2018 er bevilgningen økt til 
totalt 424 mill. kroner for å dekke helårseffekten 
av tiltaket. Barnehagene finansieres i all hovedsak 
gjennom kommunerammen. Tilskuddet til flere 
barnehagelærere ble derfor i revidert nasjonal-
budsjett for 2017 overført til rammetilskuddet til 
kommunene for å kompensere kommunene for 
skjerpingen av pedagognormen. Videre har 
departementet fastsatt en overgangsordning i for-
skrift om tildeling av tilskudd til private barneha-
ger som sikrer at de private barnehagene får kom-
pensert økte utgifter som følge av en skjerpet 
pedagognorm samtidig som kommunene. Det er 
dermed lagt til rette for at den skjerpede pedagog-
normen kan oppfylles uten at grunnbemanningen 
må reduseres.

Det framgår av forskrift om pedagogisk 
bemanning og dispensasjon i barnehager § 1 
andre ledd tredje punktum at det i beregningen av 
pedagognormen skal tas utgangspunkt i at et barn 
skal regnes som over tre år fra og med august det 
året barnet fyller tre år. I høringsnotatet foreslo 
departementet at det samme skal gjelde i bereg-
ningen av bemanningsnormen. Departementet 
har merket seg at Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus uttaler at dette vil føre til mer helhet i regel-

verket for når et barn skal regnes som over og 
under tre år. Videre uttaler Utdanningsforbundet at 
denne presiseringen er med på å sikre at de min-
ste barna får den voksentettheten de har behov 
for. Departementet er dermed fortsatt av den opp-
fatning at barna skal regnes for å være over tre år 
fra og med august det året de fyller tre år.

Høgskulen på Vestlandet og UNICEF Norge utta-
ler at grunnbemanningen må tilpasses dersom 
barnehagen har flere barn under ett år. Høgskulen 
på Vestlandet viser til at en måte å gjøre det på, er å 
lage en egen bemanningsnorm for de aller yngste 
(under ett år), der ett barn under ett år teller som 
to barn. UNICEF Norge foreslår at det lovfestes at 
barnehagen skal ha minst én ansatt per to barn når 
barna er under ett år, én ansatt per tre barn når 
barna er under tre år og én ansatt per seks barn 
når barna er over tre år.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at barnehage-
eier fortsatt vil ha plikt til å påse at bemanningen 
er tilstrekkelig til at personalet kan drive en til-
fredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. barneha-
geloven § 18 første ledd. Dette kravet gjelder uav-
hengig av det tallfestede minimumskravet til 
grunnbemanningen. Hva som er tilstrekkelig 
bemanning til at personalet kan drive en tilfreds-
stillende pedagogisk virksomhet, må blant annet 
vurderes ut fra barnegruppens størrelse og bar-
nas behov. Hvis barnehagen tar inn mange barn 
under ett år, kan dette tilsi at voksentettheten bør 
være høyere enn minimumskravet. Etter departe-
mentets vurdering er det viktig å ivareta behovet 
for fleksibilitet i regelverket. Departementet vur-
derer det derfor som lite hensiktsmessig å lov-
feste en egen minimumsnorm for hvor mange 
barn under ett år det kan være per ansatt.

3.5.3 Årsverk som kan regnes med 
i grunnbemanningen

I høringsnotatet foreslo departementet at grunn-
bemanningen kun skal omfatte årsverk som er 
avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med 
barna i barnehagen. Departementet har merket 
seg at det er flere høringsinstanser som støtter at 
personer som er i barnehagen i praksis eller 
arbeidstiltak dermed skal holdes utenfor bereg-
ningen. Utdanningsdirektoratet viser i sitt hørings-
svar til at formålet med praksis i barnehagen er at 
den som er i praksis får den opplæringen den har 
krav på, mens formålet med arbeidsrettede tiltak 
blant annet er å styrke evnen til å arbeide. Utdan-
ningsdirektoratet viser til at det å holde disse per-
sonene utenfor beregningen, vil bidra til å sikre at 
de faktisk får den oppfølging de har krav på av 
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barnehagen. Videre viser direktoratet til at det 
trolig vil øke sannsynligheten for at barnehagen 
har en voksentetthet som gjør det mulig å drive en 
god pedagogisk virksomhet, da barnehagen må 
sikre grunnbemanningen gjennom andre ansettel-
ser enn praksisplasser eller arbeidstiltak.

Høringsnotatet omtalte ikke spørsmålet om 
lærlinger bør regnes med i grunnbemanningen. 
Departementet har merket seg at Espira Gruppen 
uttaler at lærlinger bør regnes med i grunnbe-
manningen med 50 prosent av læretiden, da lær-
linger bidrar til verdiskapningen i barnehagen. 
Espira Gruppen viser til at slik løsning vil gi bar-
nehagene et incentiv til å tilby flere lærlingplasser.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at lærlinger i 
dag ikke skal rapporteres som en del av grunnbe-
manningen. Kostnader til lærlinger holdes også 
utenfor grunnlaget for beregningen av tilskuddet 
til private barnehager. Dersom lærlinger skal 
inngå i beregningen av bemanningsnormen, kan 
dette føre til at barnehagen velger å ansette lærlin-
ger som erstatning for andre ansatte. Etter depar-
tementets vurdering er det derfor ikke hensikts-
messig at lærlinger skal regnes med i grunnbe-
manningen.

Departementet har merket seg at Hørselshem-
medes landsforbund uttaler at det bør lovfestes at 
barn som har utfordringer krever ytterligere res-
surser utover minimumskravet til grunnbeman-
ning. Til dette vil d e p a r t e m e n t e t  bemerke 
at barnehageloven kapittel V A Spesialpedagogisk 
hjelp, tegnspråkopplæring m.m. inneholder regler 
for når kommunen skal sette inn ekstra ressurser. 
Personer som er i barnehagen for å følge opp 
enkeltbarn, skal ikke regnes med i grunnbeman-
ningen.

Departementet er etter dette fortsatt av den 
oppfatning at grunnbemanningen kun skal 
omfatte årsverk som er avsatt til det ordinære og 
direkte arbeidet med barna i barnehagen. Dette 
innebærer at pedagogiske ledere, barne- og 
ungdomsarbeidere og assistenter som utfører 
oppgaver innenfor det ordinære barnehagetilbu-
det, skal regnes med i grunnbemanningen. Den 
tiden styrer arbeider direkte med barna kan også 
tas med i beregningen. Personer som er i barne-
hagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, spesi-
alpedagoger og andre som er å anse som ekstra 
personale i barnehagen, skal holdes utenfor 
beregningen.

3.5.4 Prosentvise stillinger

I høringsnotatet foreslo departementet at beman-
ningsnormen skal gjelde for barnehagen i sin hel-

het. Departementet viste til at det tallfestede kra-
vet til grunnbemanningen dermed vil gi uttrykk 
for det antall årsverk som må tilsettes når det er 
klart hvor mange barn det skal være i barneha-
gen. I beregningen av bemanningsnormen skal 
det foretas en omregning av alle barna i barneha-
gen til samme enhet. Det kan skje ved å telle alle 
som enten barn under tre år eller barn over tre år. 
Barn under tre år telles som barn over tre år ved å 
gange antall barn med to. Barn over tre år telles 
som barn under tre år ved å dele antall barn på to.

I høringsnotatet viste departementet til at for-
holdstallet mellom antall barn under/over tre år 
og antall ansatte ofte vil være et desimaltall. 
Departementet foreslo at dette desimaltallet skal 
vise minimumskravet til antall årsverk, og at bar-
nehagen ikke skal runde oppover til nærmeste 
hele årsverk, slik som det gjøres i beregningen av 
pedagognormen. Departementet foreslo at barne-
hagen i stedet skal beregne prosentvise stillinger 
for å oppfylle bemanningsnormen.

Departementet har merket seg at flere 
høringsinstanser uttaler at det ikke bør være 
adgang til å beregne prosentvise stillinger. Fylkes-
mannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Fylkesman-
nen i Oppland uttaler at det også i beregningen av 
bemanningsnormen bør rundes oppover til nær-
meste hele årsverk. Fylkesmannen i Nord- og Sør-
Trøndelag viser til at en slik beregningsmåte vil 
bidra til større voksentetthet gjennom hele barne-
hagedagen.

Departementet har også merket seg at Fylkes-
mannen i Østfold uttaler at forslaget om en pro-
sentvis tilnærming vil kunne føre til økt bruk av 
deltidsstillinger i barnehagesektoren. Utdannings-
forbundet og Nasjonalt senter for læringsmiljø og 
atferdsforskning uttaler at prosentvise stillinger 
kan bidra til at barna vil få et dårligere tilbud på 
dagene der det er færre ansatte til stede. Videre 
har departementet merket seg at Utdanningsdirek-
toratet uttaler at muligheten til å beregne prosent-
vise stillinger i noen tilfeller vil kunne føre til flere 
dispensasjoner.

D e p a r t e m e n t e t  er enig i at en bereg-
ningsmåte der det rundes oppover til nærmeste 
hele årsverk, vil bidra til en høyere voksentetthet i 
barnehagen. Samtidig vurderer departementet at 
det er viktig at det er en viss fleksibilitet i regelver-
ket for den samlede bemanningen i barnehagen. 
Det at barnehagen kan beregne prosentvise stil-
linger for å oppfylle bemanningsnormen, vil etter 
departementets vurdering sikre noe større fleksi-
bilitet i regelverket for den samlede bemanningen 
i barnehagen, enn en beregningsmåte der det 
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også for bemanningsnormen må rundes oppover 
til nærmeste hele årsverk.

Departementet vil vise til at flere av høringsin-
stansene som har uttalt seg i høringen av forslaget 
om å skjerpe pedagognormen i forskrift om peda-
gogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, 
uttaler at det bør være adgang til å beregne pro-
sentvise stillinger også i beregningen av pedagog-
normen. Etter departementets vurdering kan 
dette underbygge at det er behov for en viss flek-
sibilitet i regelverket for den samlede bemannin-
gen i barnehagen.

Departementet er dermed fortsatt av den opp-
fatning at det skal beregnes prosentvise stillinger 
for å oppfylle bemanningsnormen. Departementet 
vil følge med på om dette forslaget medfører økt 
bruk av deltidsstillinger i barnehagesektoren. 
Dette er ikke intensjonen med forslaget.

3.5.5 Barnehagens åpningstid

I høringsnotatet viste departementet til at den fak-
tiske grunnbemanningen ofte vil variere noe i 
løpet av dagen. I og med at beregningen av 
bemanningsnormen skal ta utgangspunkt i antall 
årsverk per barn, og barnehagens åpningstid van-
ligvis er noe lenger enn en arbeidsdag, vil ikke 
bemanningsnormen nødvendigvis være oppfylt 
hele barnehagedagen.

Departementet har merket seg at det er flere 
høringsinstanser som uttaler at bemanningsnor-
men bør gjelde i hele barnehagens åpningstid. 
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) viser i sitt 
høringssvar til at barnehagene nå har flere små-
barn, flere barn som har full plass og flere for-
eldre som leverer tidlig og henter sent på dagen. 
FUB viser til at hente- og bringesituasjonene er 
viktige arenaer for dialogen mellom hjem og bar-
nehage, og at det er i begynnelsen og slutten av 
dagen at barnet er mest sårbart og har behov for 
ekstra støtte fra de ansatte. Delta viser i sin 
uttalelse til at bemanningsnormen bør gi uttrykk 
for hvor mange ansatte som skal være til stede 
sammen med barna til enhver tid. Videre har 
departementet merket seg at Utdanningsforbundet 
uttaler at bemanningsnormen bør økes i barneha-
ger der åpningstiden er mer enn ni timer per dag.

D e p a r t e m e n t e t  vurderer det som lite 
hensiktsmessig å lovfeste at det til enhver tid skal 
være et visst antall voksne til stede, eller at 
bemanningsnormen skal skjerpes hvis åpningsti-
den er mer enn ni timer. Etter departementets 
vurdering vil en slik lovregulering gi lite rom for 
fleksibilitet. Det bemerkes at barnehageeier ikke 
vil ha mulighet til å regulere opp og ned beman-

ningen i løpet av dagen avhengig av hvor mange 
barn som faktisk er til stede til enhver tid.

Departementet vil vise til at barnehageeier 
uansett må sørge for at bemanningen er tilstrek-
kelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet gjennom hele barnehage-
dagen, jf. barnehageloven § 18 første ledd. Dette 
kravet gjelder uavhengig av det tallfestede mini-
mumskravet til grunnbemanningen.

Departementet er etter dette fortsatt av den 
oppfatning at bemanningsnormen skal vise det 
antall årsverk som må tilsettes når det er klart 
hvor mange barn det skal være i barnehagen. Det 
betyr at det tallfestede kravet til grunnbemannin-
gen ikke nødvendigvis vil være oppfylt hele barne-
hagedagen. Departementet vil likevel understreke 
at barnehageeier må sørge for at bemanningen til 
enhver tid er tilstrekkelig til at personalet kan 
drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

3.5.6 Dispensasjon

Det er flere høringsinstanser som har innspill til 
forslaget om at kommunen kan gi dispensasjon fra 
bemanningsnormen for inntil ett år av gangen når 
særlige hensyn tilsier det. Det er noen høringsin-
stanser som uttaler at de ikke støtter dette forsla-
get fordi det er vanskelig å se for seg tilfeller der 
det er behov for å få dispensasjon. Andre 
høringsinstanser viser imidlertid til at det i noen 
kommuner kan bli vanskelig å få tak i tilstrekkelig 
kvalifisert personale, og at det derfor bør innføres 
en dispensasjonsadgang.

D e p a r t e m e n t e t  legger til grunn at det 
unntaksvis kan oppstå situasjoner der det ikke er 
mulig å oppfylle bemanningsnormen fordi det 
ikke er kvalifiserte søkere til stillingen. Departe-
mentet mener derfor at det bør innføres en dis-
pensasjonsadgang.

Departementet har merket seg at flere 
høringsinstanser uttaler at den foreslåtte dispen-
sasjonsadgangen er uklar. D e p a r t e m e n t e t  
vil vise til at vilkåret om at det må foreligge særlige 
hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun 
skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det 
skal gis dispensasjon, må kommunen foreta en 
konkret vurdering av om barnehageeier gjør en 
reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. For 
å sikre at saken blir tilstrekkelig belyst og at bru-
kernes rett til medbestemmelse ivaretas, mener 
departementet at uttalelse fra barnehagens samar-
beidsutvalg skal legges ved søknaden om dispen-
sasjon.

I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, 
må kommunen vurdere om personalet kan drive 
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en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den 
perioden det gis dispensasjon for. Departementet 
legger til grunn at dette blant annet vil bero på 
barnas alder og oppholdstid, og bemanningens 
samlede kompetanse.

I høringsnotatet viste departementet til at det 
også kan være aktuelt å gi dispensasjon hvis opp-
fyllelsen av bemanningsnormen er kritisk for 
videre drift og det er forsvarlig å gi dispensasjon. 
Departementet har merket seg at Fylkesmannen i 
Rogaland og Fylkesmannen i Finnmark uttaler at 
kommunen i slike tilfeller heller bør vurdere til-
syn og eventuelt stenging. Videre har departe-
mentet merket seg at Utdanningsdirektoratet utta-
ler at dispensasjonsadgangen ikke bør kunne bru-
kes med formål om å redusere kommunens sam-
lede utgifter til barnehage.

D e p a r t e m e n t e t  er enig med disse 
høringsinstansene i at dispensasjonsadgangen 
ikke bør kunne brukes med sikte på å redusere 
kommunens samlede utgifter til barnehage. 
Departementet har vanskelig for å se for seg tilfel-
ler der oppfyllelsen av bemanningsnormen er kri-
tisk for videre drift. Det bemerkes i denne sam-
menheng at departementet foreslår at barneha-
gen kan beregne prosentvise stillinger for å opp-
fylle bemanningsnormen. I tilfeller der barnetallet 
akkurat er for høyt til å oppfylle bemanningsnor-
men, vil barnehageeier dermed ikke være nødt til 
å opprette en hel ny stilling. Formålet med å lov-
feste en bemanningsnorm er å sikre at det er til-
strekkelig voksentetthet i barnehagen. Etter 
departementets vurdering bør det derfor ikke 
være adgang til å gi dispensasjon på grunn av øko-
nomiske hensyn.

Kommunens vedtak etter søknad om dispensa-
sjon regnes som et enkeltvedtak. Etter forvalt-
ningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages. Depar-
tementet legger til grunn at tilsvarende skal gjelde 
kommunens vedtak om dispensasjon, uavhengig 
av om søknaden blir innvilget eller avslått. Depar-
tementet vurderer fortsatt at fylkesmannen bør 
være klageinstans for vedtak om dispensasjon. 
Dette harmonerer med de øvrige reglene i barne-
hageloven og tilhørende forskrifter.

3.5.7 Økonomiske og administrative 
konsekvenser

Departementet har merket seg at det er flere 
høringsinstanser som har innspill til de økono-
miske og administrative konsekvensene av forsla-
get. Oslo kommune viser i sitt høringssvar til at til-
skuddet til private barnehager er basert på regn-
skapstall for kommunale barnehager to år tilbake 

i tid. Ved å innføre bemanningsnormen samtidig i 
kommunale og private barnehager, mener Oslo 
kommune at det trengs overgangsregler for til-
skudd til private barnehager de første årene etter 
endringen.

D e p a r t e m e n t e t  vurderer fortsatt at det 
ikke er behov for overgangsregler for tilskudd til 
private barnehager, da departementet legger til 
grunn at forslaget ikke krever økte statlige overfø-
ringer. Det nye normkravet utløser heller ikke en 
særskilt økning i det kommunale tilskuddet til pri-
vate barnehager. Imidlertid vil kommunale barne-
hager som per i dag ikke oppfyller beman-
ningsnormen, kunne få økte personalkostnader. 
Beregningsgrunnlaget for det kommunale til-
skuddet til private barnehager vil dermed øke, 
noe som igjen vil utløse økt tilskudd til de private 
barnehagene.

Departementet har forståelse for at dette kan 
slå uheldig ut for private barnehager i kommuner 
som per i dag ikke oppfyller bemanningsnormen. 
Disse private barnehagene vil måtte oppfylle 
bemanningsnormen gjennom tilskudd basert på 
driftskostnader i kommunale barnehager som 
ikke oppfyller det nye normkravet. Departemen-
tet legger imidlertid til grunn at dette vil bli et 
begrenset problem, da det kun er 33 kommuner 
som per desember 2016 hadde mer enn 6,3 barn 
per voksen i sine barnehager. 315 kommuner opp-
fylte i gjennomsnitt det nye normkravet i sine bar-
nehager. De resterende kommunene hadde mel-
lom 6,0 og 6,3 barn per voksen i sine barnehager. 
Departementet vil også vise til at kommuner og 
barnehager vil ha ulikt nivå på den pedagogiske 
bemanningen og grunnbemanningen. I forbin-
delse med bevilgningen til flere barnehagelærere, 
som skal finansiere den skjerpede pedagognor-
men, er det innført en overgangsordning der pri-
vate barnehager får tilskudd for å øke den pedago-
giske bemanningen. Private barnehager som alle-
rede oppfyller den skjerpede pedagognormen, 
men som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan 
benytte disse midlene til å oppfylle beman-
ningsnormen.

KS viser i sitt høringssvar til at departementet 
har beregnet de økonomiske og administrative 
konsekvensene av forslaget på nasjonalt nivå, og 
at bemanningsnormen skal oppfylles på barneha-
genivå. KS uttaler at det ikke kan forventes en 
driftssituasjon hvor antall ansatte og barn er opti-
malt tilpasset bemanningsnormen, eller at kom-
muner som har flere ansatte enn normkravet skal 
flytte disse til andre barnehager i andre kommu-
ner. KS mener at forslaget er betydelig underfi-
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nansiert, og at innføringen av bemanningsnormen 
må utsettes til den er fullfinansiert.

D e p a r t e m e n t e t  er fortsatt av den opp-
fatning at det er riktig å legge nasjonale gjennom-
snittsbetraktninger til grunn ved regelendringer 
som dette. Det at nasjonale gjennomsnittsbetrakt-
ninger legges til grunn for kompensasjonen til 
kommunene har vært praksis over lang tid ved 
regelverksendringer på barnehageområdet. For 
eksempel ble denne beregningsmåten brukt da 
retten til barnehageplass ble utvidet i 2016 og 
2017, og ved innføringen av moderasjonsordnin-
gene i forskrift om foreldrebetaling. Etter vår vur-
dering er dette også i tråd med prinsippene for 
statlig styring av kommunene. Statistikken for 
2016 viser at den foreslåtte bemanningsnormen i 
gjennomsnitt er noe overoppfylt i de kommunale 
barnehagene. Det betyr at bemanningsnormen i 
gjennomsnitt er oppfylt og finansiert i kommunale 
barnehager. Departementet vil også vise til at 
kommunene vil kunne omfordele ressurser mel-
lom sine kommunale barnehager.

Fra 1. januar 2016 har de private barnehagene 
krav på driftstilskudd som tilsvarer kommunens 
driftsutgifter i kommunale barnehager, jf. forskrift 
om tildeling av tilskudd til private barnehager § 3. 
Det er dermed lagt til rette for at de private barne-
hagene kan ha en grunnbemanning på tilsvarende 
nivå som de kommunale barnehagene uten at det 
krever økt finansering fra staten.

Departementet har merket seg at Private bar-
nehagers landsforbund (PBL) uttaler at finansier-
ingssystemet må ha mekanismer for å behandle 
avvik sammenlignet med gjennomsnittlig kost-
nadsnivå. PBL mener videre at departementet 
skyver den lokale barnehagemyndigheten foran 
seg når det nasjonale kravet skal finansieres 
lokalt, og at det bør innføres en nasjonal finansier-
ingsmodell.

D e p a r t e m e n t e t  vurderer fortsatt at det 
ikke er behov for å gjøre endringer i finansierings-
modellen. Departementet vil vise til at bruk av 
nasjonale satser kan føre til at det samlede barne-
hagetilbudet i kommunen i mindre grad blir gjen-
stand for lokalpolitiske prioriteringer, og at beho-
vene og ønskene til kommunens innbyggere får 
mindre virkning, sammenlignet med dagens 
finansieringsmodell. Videre kan en følge av at sat-
sen fastsettes nasjonalt være at kommunens inn-
sikt i lokale forhold får mindre betydning for til-
skuddsberegningen enn etter dagens modell. 
Dette kan bidra til at kommunen i mindre grad får 
mulighet til å produsere et riktig og godt barneha-
getilbud til lavest mulig kostnad i kommunen. 
Departementet vil også vise til at Utdanningsdi-

rektoratet, i høringen av ny forskrift om tildeling 
av tilskudd til private barnehager i 2015, vurderte 
om det skulle innføres en ordning der det fastset-
tes nasjonale satser som tar utgangspunkt i nasjo-
nale gjennomsnittlige utgifter i kommunale barne-
hager. Utdanningsdirektoratet vurderte at en til-
skuddsberegning basert på en nasjonal sats i min-
dre grad samsvarer med hensynene bak ramme-
finansieringen.

Etter en samlet vurdering er departementet 
derfor fortsatt av den oppfatning at beman-
ningsnormen kan innføres uten at det krever økte 
statlige overføringer. De økonomiske og adminis-
trative konsekvensene av forslaget omtales nær-
mere under punkt 7.1.

Departementet vil ha videre dialog med par-
tene i sektor for å sikre en viss fleksibilitet i innfø-
ringen av bemanningsnormen.

3.6 Departementets forslag

Departementet foreslår at det lovfestes et mini-
mumskrav til grunnbemanningen (en beman-
ningsnorm). Departementet foreslår at det stilles 
krav om at barnehagene har en grunnbemanning 
som tilsvarer minimum én ansatt per tre barn 
under tre år og én ansatt per seks barn over tre år. 
Barna skal regnes som over tre år fra og med 
august det året de fyller tre år.

Departementet foreslår at grunnbemannin-
gen kun skal omfatte årsverk som er avsatt til det 
ordinære og direkte arbeidet med barna i barne-
hagen. Dette innebærer at pedagogiske ledere, 
barne- og ungdomsarbeidere og assistenter som 
utfører oppgaver innenfor det ordinære barneha-
getilbudet, skal regnes med i grunnbemanningen. 
Den tiden styrer arbeider direkte med barna kan 
også tas med i beregningen. Personer som er i 
barnehagen i praksis eller arbeidstiltak, lærlinger, 
spesialpedagoger og andre som er å anse som 
ekstra personale i barnehagen, skal holdes uten-
for beregningen.

Departementet foreslår at bemanningsnormen 
skal gjelde for barnehagen i sin helhet. Det tallfes-
tede kravet til grunnbemanningen vil dermed gi 
uttrykk for det antall årsverk som må tilsettes når 
det er klart hvor mange barn det skal være i bar-
nehagen. Departementet foreslår at barnehagen 
ikke skal runde oppover til nærmeste hele 
årsverk, slik som det gjøres i beregningen av 
pedagognormen. I stedet skal barnehagen 
beregne prosentvise stillinger for å oppfylle 
bemanningsnormen.
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Departementet foreslår at kommunen kan gi 
dispensasjon fra bemanningsnormen for inntil ett 
år av gangen når særlige hensyn tilsier det. 
Uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg skal 
legges ved barnehageeiers søknad om dispensa-

sjon. Departementet foreslår at fylkesmannen er 
klageinstans for vedtak om dispensasjon.

Departementet tar sikte på at bemanningsnor-
men skal tre i kraft 1. august 2018.
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4  Plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage 
til skole og SFO

4.1 Bakgrunnen for forslaget

Regjeringen ønsker å legge til rette for at alle barn 
kan få en trygg og god overgang fra barnehage til 
skole og SFO. I Meld. St. 19 (2015 – 2016) Tid for 
lek og læring – bedre innhold i barnehagen ble det 
varslet at regjeringen vil gjennomgå regelverket 
knyttet til overgangen fra barnehage til skole, og 
vurdere en lovfesting av en samarbeidsplikt for 
barnehageeiere og skoleeiere. Stortinget sluttet 
seg til forslaget, jf. Innst. 348 S (2015 – 2016).

Forskning viser at overganger i utdanningslø-
pet generelt, og mellom barnehage og skole spesi-
elt, kan være problematiske. Dette gjelder særlig 
for sensitive barn og barn med særlige behov. En 
trygg og god overgang fra barnehage til skole 
handler blant annet om at barn og foreldre opple-
ver overgangen som forutsigbar og vet hva de kan 
forvente når barnet begynner på skolen. Det 
handler også om skolen er forberedt på hvilke 
erfaringer barna har med seg fra barnehagen. En 
trygg og god overgang er også viktig i lys av tidlig 
innsats. I Meld. St. 21 (2016 – 2017) Lærelyst – tid-
lig innsats og kvalitet i skolen vises det til at i over-
gangen fra barnehagen til skolen, skal barnet 
møte en forberedt skole, klar til å bygge videre på 
det grunnlaget barnehagen har gitt. De fleste 
barn har med seg erfaringer med å bygge venn-
skap og kjenne lærelyst fra barnehagen. Dette er 
det viktig å bygge videre på.

Regelverket gir ikke klare regler eller en gjen-
sidig forpliktelse for barnehage og skole når det 
gjelder samarbeidet om barnas overgang. I NOU 
2010: 8 Med forskertrang og lekelyst viser Brenna-
utvalget blant annet til funn fra studier og prosjek-
ter som viser at barnehager er mer innstilt på 
samarbeid enn det skolen er, og at kommunale 
barnehager er mer aktive enn private barnehager. 
Utvalget mener at disse forskjellene er problema-
tiske og at plikten til å samarbeide bør bli sterkere 
for alle aktører. Brenna-utvalget mener at hoved-

problemet når det gjelder overgangen, er mange-
len på kontinuitet mellom barnehage og skole. 
Når barna begynner på skolen, får barna et nytt 
fysisk og sosialt miljø, nye voksne å forholde seg 
til, nye krav til atferd og mer komplekse omgivel-
ser som kan gjøre det vanskelig å orientere seg. I 
barnehagen var barnet eldst, men som ny på sko-
len blir barnet yngst og må forholde seg til både 
jevnaldrende og eldre medelever. På skolen møter 
barnet også mer komplekse sosiale mønstre, og jo 
flere barn det er, jo større blir kompleksiteten.

For mange barn er skolefritidsordningen 
(SFO) det første møtet med skolen. Mange barn 
starter på SFO to eller tre uker før første skoleår 
starter. Av om lag 64 000 førsteklassinger, går 81 
prosent på SFO. Alle kommuner skal ha et tilbud 
om SFO for elever i første til fjerde årstrinn og for 
barn med særskilte behov på første til syvende 
årstrinn. For barn som starter i SFO før eller sam-
tidig med skolestart, vil overgangen til SFO kunne 
ha betydning og innvirkning for overgangen til 
skolen.

Undersøkelser viser at de fleste kommuner 
har rutiner for å lette overgangen fra barnehage 
til skole. Samtidig viser undersøkelsene at ikke 
alle kommuner har slike rutiner og at det er varia-
sjon i hvordan det tilrettelegges for samarbeid 
med private eiere og SFO. Det er lite kunnskap 
om innholdet i de rutinene som etableres, og om 
de faktisk bidrar til at barna opplever en trygg og 
god overgang.

Et forskningsprosjekt initiert av EU viser at en 
god overgang fra barnehage til skole kan ha 
betydning for hvordan barnet klarer seg videre i 
skoleløpet og for å hindre frafall fra skolen. Videre 
viser forskning at barn som får en trygg og god 
skolestart, og som raskt finner seg til rette på sko-
len, har høyere sannsynlighet for å få positive sko-
leopplevelser. Ved å styrke samarbeidet mellom 
barnehage og skole legges derfor et godt grunn-
lag for barnas videre skolegang.
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4.2 Gjeldende rett

4.2.1 Barnehageloven, opplæringsloven og 
friskoleloven

Verken barnehageloven, opplæringsloven eller fri-
skoleloven har bestemmelser som regulerer bar-
nas overgang fra barnehage til skole og SFO. Gjel-
dende regelverk inneholder ingen gjensidig plikt 
for barnehage- og skoleeiere til å samarbeide om 
barnas overgang. I forskrift om rammeplan for 
barnehagens innhold og oppgaver (rammepla-
nen) vises det til at barnehagen, i samarbeid med 
foreldre og skolen, skal legge til rette for at barna 
kan få en trygg og god overgang. I rammeplanen 
fremgår det at:

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og 
skolen legge til rette for at barna kan få en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole 
og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen 
og skolen bør utveksle kunnskap og informa-
sjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbu-
det til de eldste barna i barnehagen, deres 
overgang til og oppstart i skolen. Barnehagen 
må ha samtykke fra foreldrene for å dele opp-
lysninger om enkeltbarn med skolen.

De eldste barna skal få mulighet til å glede 
seg til å begynne på skolen og oppleve at det er 
en sammenheng mellom barnehagen og sko-
len. Barnehagen skal legge til rette for at de 
eldste barna har med seg erfaringer, kunn-
skaper og ferdigheter som kan gi dem et godt 
grunnlag og motivasjon for å begynne på sko-
len. Barnehagen skal bidra til at barna kan 
avslutte barnehagetiden på en god måte og 
møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne 
evner. Barna skal få bli kjent med hva som 
skjer i skolen og skolefritidsordningen.»

Skolen har ikke en tilsvarende plikt til å samar-
beide med barnehagen. I Prinsipper for opplærin-
gen i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er det, i 
tilknytning til punktet om involvering av lokalsam-
funnet, uttalt at

«Godt og systematisk samarbeid mellom bar-
nehage og barnetrinn, barnetrinn og ungdom-
strinn, ungdomstrinn og videregående opplæ-
ring skal bidra til å lette overgangen mellom de 
ulike trinnene i opplæringsløpet.»

I 2008 ga Kunnskapsdepartementet ut en veileder 
med tittelen Fra eldst til yngst – Samarbeid og sam-
menheng mellom barnehage og skole. Veilederen er 

ikke forpliktende for barnehage- og skoleeiere, 
men inneholder flere råd om hvordan barnehagen 
og skolen bør samarbeide om barnas overgang fra 
barnehage til skole og SFO.

4.2.2 Gjeldende rett i andre land

Danmark, Sverige og Finland har et overgangsår 
mellom barnehage og skole der seksåringene går 
i henholdsvis «0. klasse» og «förskoleklass». 
Disse ordningene er med på å bygge bro mellom 
tilbudene og støtte barnas utvikling og læring i et 
langsiktig perspektiv. Sverige og Danmark har i 
tillegg nasjonale regler om barnas overgang til 
skole.

I Danmark er barnas overgang fra dagtilbud 
(barnehage) til skole regulert i dagtilbudsloven. 
Av dagtilbudsloven § 7 fremgår det at «Dagtilbud 
skal i samarbejde med skolerne skabe en sam-
menhængende overgang til skole og fritidstil-
bud».

I 2016 innførte Sverige en ny bestemmelse i 
«läroplanerna för förskolan» som regulerer bar-
nas overgang fra «förskolan» (barnehage) til 
«grundskola/förskoleklass/fritidshem». Det 
fremgår av «läroplan for förskolan» punkt 2.5 at:

«Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt 
sätt med förskoleklassen, skolan och fritids-
hemmet för att stödja barnens utveckling och 
lärande i ett långsiktigt perspektiv. Inför över-
gångar ska de berörda skolformerna och fri-
tidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter 
och information om innehållet i utbildningen 
för att skapa sammanhang, kontinuitet och pro-
gression i barnens utveckling och lärande. Det 
ska även finnas samarbetsformer som syftar till 
att förbereda barnen och deras vårdnads-
havare inför övergångar från förskolan till för-
skoleklassen, skolan och fritidshemmet.»

Samtidig som endringene i «läroplan for försko-
lan» ble innført, ble det også gjort endringer i 
«läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet». Det fremgår av punkt 2.5 at:

«Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan 
ska samverka på ett förtroendefullt sätt med 
varandra och förskolan för att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspek-
tiv. Inför övergångar ska de berörda skolfor-
merna och fritidshemmet utbyta kunskaper, 
erfarenheter och information om innehållet i 
utbildningen för att skapa sammanhang, konti-
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nuitet och progression i elevernas utveckling 
och lärande.»

4.3 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at det lov-
festes en plikt for barnehageeiere og skoleeiere til 
å samarbeide om barnas overgang fra barnehage 
til skole og SFO. Departementet foreslo at plikten 
skulle være gjensidig og reguleres både i barne-
hageloven, opplæringsloven og friskoleloven.

Departementet viste til at samarbeidet om bar-
nas overgang må tilpasses lokale forhold og 
behov, og at det derfor vil være lite hensiktsmes-
sig å utarbeide konkrete nasjonale føringer for 
hvilke rutiner som skal etableres for å gi barna en 
trygg og god overgang. Departementet mente at 
praktiske hensyn tilsier at én av aktørene bør gis 
det overordnede ansvaret for samarbeidet, og 
foreslo at ansvaret ble lagt til skoleeier. Departe-
mentet foreslo videre at skoleeier, enten det er 
kommunen eller en privat grunnskoleeier, som en 
del av å ha hovedansvaret for samarbeidet, skal 
utarbeide en plan som viser hvordan barna kan få 
en trygg og god overgang fra barnehage til skole 
og SFO. Hva som skal fastsettes i planen for bar-
nas overgang, må tilpasses forholdene i den 
enkelte kommune. Departementet mente derfor 
at det bør være opp til den enkelte skoleeier å fast-
sette innholdet i planen, men at skoleeier må 
involvere barnehageeierne i utarbeidelsen.

Departementet foreslo at ble gjort et unntak 
fra plikten til å samarbeide om overgangen til SFO 
for friskoler. Ettersom det verken er krav til å ha 
et tilbud om SFO eller andre regler om SFO i fri-
skoleregelverket, mente departementet at det 
ikke er hensiktsmessig å lovfeste et krav om sam-
arbeid om overgangen til SFO for friskoler på 
samme måte som for kommuner. Departementet 
pekte imidlertid på at friskoler som har SFO, også 
bør legge til rette for en god overgang til skolens 
SFO.

4.4 Høringsuttalelser

4.4.1 Lovfesting av en samarbeidsplikt

Det er 248 høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å lovfeste en plikt for skoleeier og 
barnehageeier til å samarbeide om barnas over-
gang fra barnehage til skole og SFO. Av disse er 
det 225 instanser som støtter forslaget. Dette er 
blant andre 98 kommuner, 9 fylkesmenn, Sametin-
get, Barneombudet, Barne-, ungdoms- og familiedi-

rektoratet og Utdanningsforbundet. Noen av kom-
munene som støtter forslaget, presiserer at de 
støtter under forutsetning om fullfinansiering fra 
staten. Det er bare én instans, Skipsted kommune, 
som eksplisitt uttaler at de ikke støtter forslaget. 
Kommunen mener en lovendring ikke vil løse 
utfordringene knyttet til barns overgang fra bar-
nehage til skole og SFO. De resterende 22 instan-
sene har innspill uten at det gis uttrykk for om de 
støtter forslaget eller ikke.

Instansene som støtter forslaget, trekker blant 
annet fram at en lovfestet samarbeidsplikt som 
forplikter både skoleeier og barnehageeier, vil 
bidra til å sikre at alle barn får en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og SFO. Flere 
peker på at det er noe tilfeldig hvordan rutinene 
for overgang praktiseres og i hvilken grad skolene 
deltar aktivt for å få til gode overganger. Flere 
instanser mener derfor at det er positivt at sko-
lene forpliktes til å spille en mer aktiv rolle enn i 
dag. Fylkesmannen i Østfold uttaler det slik i sitt 
høringssvar:

«Fylkesmannen i Østfold støtter forslaget til 
regulering i opplæringsloven, friskoleloven og 
barnehageloven om en plikt til å samarbeide 
ved barnas overgang fra barnehage til skole og 
SFO. Slik det er nå, har dette kravet kun vært 
formulert i barnehageregelverket. At også 
SFO har kommet inn som en viktig samar-
beidspartner, er positivt. De aller fleste barna 
skal i tillegg til skolen forholde seg til SFO.»

Private barnehagers landsforbund (PBL) støtter 
forslaget og skriver i sitt høringssvar at det er vik-
tig at alle barn sikres en god overgang fra barne-
hage til skole og SFO, og at det i dag er for store 
forskjeller i hvordan det legges til rette for at 
denne overgangen skal bli bra for barna. Også 
andre høringsinstanser, blant andre Fylkesmannen 
i Oslo og Akershus, KS, Fagforbundet og Nasjonalt 
senter for læringsmiljø, trekker fram at det er 
svært positivt at SFO er med i samarbeidet. Forel-
dreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreut-
valget for grunnopplæringen (FUG) viser til at SFO 
er en viktig arena for utvikling av læring og det 
sosiale fellesskapet og at det er derfor er helt nød-
vendig at det nå blir krav om et formelt samar-
beid. Tromsø kommune viser til at det er viktig at 
det utarbeides planer som inkluderer arbeidet 
som gjøres på SFO, men påpeker at ikke alle barn 
benytter SFO og at det må sikres at gode overgan-
ger ikke er avhengig av hvorvidt barna benytter 
SFO eller ikke.
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Flere av høringsinstansene, blant andre 
Kristne friskolers forbund, Norsk Montessoriforbund
og Fylkesmannen i Buskerud, mener at også fri-
skolene som tilbyr SFO bør ha en lovfestet plikt til 
å involvere SFO i samarbeidet.

Flere høringsinstanser kommenterer hvorvidt 
det bør utarbeides nasjonale føringer for samar-
beidet. KS uttaler i sitt høringssvar at det er posi-
tivt at det ikke foreslås nasjonale føringer for 
hvilke rutiner som skal utarbeides og at disse må 
tilpasses lokale forhold og behov. Også Oslo kom-
mune mener det er hensiktsmessig at nasjonale 
føringer er på et overordnet nivå, men at formålet 
med samarbeidet er tydelig definert. PBL mener 
imidlertid at det er avgjørende at det kommer 
nasjonale føringer og regler for hvordan samarbei-
det skal organiseres. Også andre høringsinstan-
ser, herunder to av fylkesmennene og en rekke 
barnehager, mener det nasjonalt bør gis noen 
overordnede føringer for å unngå kvalitetsmes-
sige forskjeller.

Hovedorganisasjonen Virke oppfordrer til at det 
i etterkant av lovfestingen utarbeides en veileder 
om hvordan samarbeidet mellom barnehagen og 
skolen kan gjøres på best mulig måte. Dette vil 
kunne gi en nasjonal standard uten lovfesting og 
gjøre det enklere å lage interne rutiner for barne-
hager i samme stiftelse.

Utdanningsdirektoratet mener at samarbeids-
plikten er for uklar, idet bestemmelsen ikke er 
tydelig nok på om samarbeidsplikten er på enkelt-
barnsnivå eller på et mer overordnet nivå for alle 
barna i den aktuelle barnehagen. Dette gjør at det 
blir for uklart hvilke krav som kan stilles til samar-
beidet når det gjelder det enkelte barn.

Flere høringsinstanser trekker frem barne-
konvensjonen i sine høringsinnspill. KS viser 
blant annet til at barnas beste må være et grunn-
leggende prinsipp for arbeidet med gode overgan-
ger og at barns rett til medvirkning må ivaretas i 
arbeidet. Barneombudet viser også til barns beste 
og barns medvirkning. Barneombudet uttaler:

«Vi mener at utformingen av plikten burde har 
blitt vurdert tydeligere opp mot hensynet til 
barnets beste. Når kravet er vagt kan dette 
skape store forskjeller mellom hvordan barnas 
overgang tilrettelegges, noe som kan være pro-
blematisk.

Vi vil også understreke at i forbindelse med 
overgangen bør det være tydelig at barns rett 
til medvirkning må ivaretas. For å få en god 
overgang er det avgjørende at barna selv får 
medvirke og blir hørt om hva som er viktig for 
dem når de skal starte på skole og SFO. Vi ber 

departementet vurdere om barnas med-
virkning bør reguleres direkte i lovbestemmel-
sene.»

I tillegg peker ombudet på at det må sikres at også 
barn som ikke går i barnehage får en god over-
gang til skolen. Ombudet mener at hensynet til 
barnets beste taler for at det lovfestes en særlig 
plikt for skoleeier til å ta kontakt med foreldrene 
til barn som ikke går i barnehagen, slik at det 
også kan legges til rette for en god overgang for 
disse barna.

Flere høringsinstanser peker på at det må tas 
hensyn til overgangen fra barnehage til skole og 
SFO for barn med særlige behov. Fylkesmannen i 
Østfold skriver:

«En trygg og god overgang til skolen er viktig 
for alle barn. Vi vil likevel påpeke det særlige 
behovet mange barn med særlige behov har 
for en forutsigbar og trygg overgang. Når det 
gjelder disse barna, vil vi også trekke fram bar-
nekonvensjonens artikkel 2 om ikke-diskrimi-
nering og artikkel 23 om likeverd og likebe-
handling.»

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser i sin 
uttalelse til at forslaget vil muliggjøre økt kontinui-
tet i oppfølgingen av barn med utfordrende livser-
faringer. Autismeforeningen understreker betyd-
ningen av planlegging for å skape gode overgan-
ger for barn med autismespekterdiagnoser. 
Denne gruppen barn har behov for forutsigbare 
rammer, individuelt tilrettelagte tilbud som er 
langsiktig planlagt ut fra et helhetlig perspektiv og 
fokus på kontinuitet. Hørselshemmedes landsfor-
bund støtter forslaget og peker på at det bør være 
overordnede nasjonale føringer for arbeidet som 
sier noe om hvordan skoleeier og barnehageeier 
best kan samarbeide, slik at skolen ikke overser 
viktig kunnskap og informasjon som barnehagen 
sitter på om det enkelte barn. Forbundet mener 
derfor at det bør stå i lovteksten at det må tas sær-
lig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for 
barn med særlige behov.

I høringen har det også kommet innspill knyt-
tet til overgangen for samiske barn. Sametinget 
støtter forslaget og viser til at et krav til samarbeid 
vil føre til at overgangen fra barnehage til skole 
for samiske barn blir tryggere og bygger på 
samisk språk og kultur. Også Senter for samisk i 
opplæringa mener forslaget er positivt for samiske 
barn. Det vises til at det for samiske barn vil være 
viktig med god progresjon i blant annet språkar-
beidet ved overgang fra barnehage til skole. Dette 
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vil være spesielt viktig i områder med få samiskta-
lende barn som ikke vil følge samiske læreplaner i 
skolen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) uttaler i sitt høringsinnspill at mange sko-
leeiere ikke er forberedt på å tilby samiskunder-
visning når barnet begynner på skolen, og at noen 
elever derfor må vente på å få samiskundervis-
ning til langt ut i skoleåret. KMD foreslår på 
denne bakgrunn at det på egnet måte tas inn en 
bestemmelse i forskriftene til opplæringsloven om 
at samarbeidet om barns overgang fra barnehage 
til skole bl.a. skal innebære at det blir gitt opplys-
ninger til skolen om at det må påregnes at barnet 
vil ha rett til opplæring i samisk.

I høringen har det også kommet noen innspill 
til de økonomiske og administrative konsekven-
sene av forslaget. Norsk Montessoriforbund mener 
innføring av en plikt vil medføre økt ressursbruk 
og at friskolene derfor må få økonomisk kompen-
sasjon for økt arbeid. Det vises til at friskolene 
ofte får elever fra nabokommuner, og derfor vil de 
ha flere barnehager og flere kommunale barneha-
geadministrasjoner å forholde seg til enn de kom-
munale skolene har. De øvrige friskoleorganisa-
sjonene har ikke hatt merknader om økonomiske 
og administrative konsekvenser.

4.4.2 Skoleeier skal ha hovedansvaret for 
samarbeidet og utarbeide en plan

Mange av høringsinstansene har innspill til forsla-
get om at det er skoleeier som skal ha hovedan-
svaret for samarbeidet og utarbeide en plan. Fler-
tallet, herunder Landsorganisasjonen i Norge 
(LO), Skolelederforbundet, samt flere fylkesmenn 
og kommuner, mener det er fornuftig at skoleeier 
gis det overordnede ansvaret. Det pekes blant 
annet på at dette vil bidra til å skape felles rutiner 
for både private og offentlige barnehager. Bodø 
kommune uttaler:

«Utfordringer i dag er at flere skoler har mange 
barnehager å forholde seg til. Med det nye lov-
forslaget foreslås det at skoleeier har ansvaret 
for å lage en plan for samarbeidet, men samti-
dig legges det vekt på at forpliktelsen går 
begge veier. At hovedansvaret er hos den ene, 
vil skape forutsigbarhet og likhet.»

Fylkesmannen i Østfold støtter også at hovedansva-
ret legges på eiernivå. Fylkesmannen uttaler:

«Skoleeier har gjennom opplæringsloven 
ansvar for å ha et forsvarlig system for å vur-

dere om krav i opplæringsloven blir oppfylt. Vi 
vil påpeke at det er viktig å sørge for at kommu-
nene lager gode systemer for å følge opp kravet, 
da det via ulike lovverk kan være forskjellige 
innganger til dette; tilsyn fra barnehagemyndig-
heten, kommunens generelle internkontroll-
plikt og kravet om forsvarlig system etter opp-
læringsloven.»

Flere av høringsinstansene som støtter forslaget, 
understreker at skoleeier må involvere barneha-
geeier i planleggingsarbeidet og at lokale tilpas-
ninger må vektlegges. Fylkesmannen i Finnmark 
og Fylkesmannen i Østfold viser til at samarbeid 
om og sammenheng i barnas overgang, forutset-
ter at skole, SFO og barnehagen har kjennskap til 
hverandres pedagogiske arbeid. Det vises til at 
det må vektlegges i utarbeidelsen av planen at bar-
nehagen skal være kjent med hovedinnholdet i 
skolens læreplanverk og at skolen skal være kjent 
med hovedinnholdet i rammeplanen for barneha-
gen. Espira gruppen AS støtter forslaget, men er 
opptatt av at skoleeiers plan ikke skal innskrenke 
barnehagens rett til å styre det pedagogiske inn-
holdet:

«Espira er enige i at hovedansvaret for samord-
ning og planarbeid kan ligge hos skoleeier 
(kommunen), men det er viktig at det kommer 
tydelig fram at skoleeier skal ta hensyn til at 
barnehagene er av ulik størrelse og at de har 
ulike typer rutiner/tradisjoner for arbeid med 
førskolebarna. Skoleeiers plan skal ikke inne-
bære en innskrenking av barnehagenes rett til 
å styre over det pedagogiske innholdet i barne-
hagetilbudet og at barnehagens skoleforbere-
dende innhold allerede er regulert i rammepla-
nen. Espira ønsker at det skal komme tydelig 
fram i overordnete føringer at en plan for over-
gang ikke kan inneholde konkrete føringer for 
kartleggingsrutiner av barn før skolestart.»

Både FUB og FUG minner om at foreldrene må 
involveres i arbeidet med barns overgang på en 
god måte, både gjennom at rådsorganene får gi 
innspill i det lokale planarbeidet, men også at for-
eldrene til det enkelte barn blir tatt med på råd om 
en best mulig overgang for sitt barn.

Noen av høringsinstansene mener at hovedan-
svaret for samarbeidet ikke bør legges til skole-
eier, men bør legges på kommunenivå. KS viser 
blant annet at det er lokaldemokratiets ansvar å 
sikre en helhetlig og god oppvekst og et likever-
dig utdanningsløp for alle barn i kommunen. KS 
mener derfor at kommunen må gis hjemmel til å 
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planlegge for gode overganger mellom barne-
hage, skole og SFO i barnehageloven, opplærings-
loven og friskoleloven. Også flere kommuner, her-
under Molde kommune, Sandnes kommune og 
Trondheim kommune, mener at kommunene må få 
hjemmel til å planlegge overgangen og også 
kunne forplikte private barnehager og skoler. Det 
blir blant annet vist til at ved å legge ansvaret på 
kommunen, vil man sikre at alle barn ivaretas likt 
uavhengig av eierskap.

4.5 Departementets vurderinger

4.5.1 Lovfesting av en samarbeidsplikt

Det er viktig å legge til rette for at barn får en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole. Å 
oppleve sammenheng mellom barnehage og 
skole, og være trygg i overgangsfasen, gir et godt 
grunnlag for det videre opplæringsløpet. Samar-
beid mellom barnehage og skole er en forutset-
ning for å få til en god overgang.

Gjennomgangen av dagens praksis viser at det 
kan være en utfordring at regelverket ikke godt 
nok sikrer barn en trygg og god overgang fra bar-
nehage til skole og SFO. Undersøkelser viser at 
de fleste kommuner har rutiner for å lette over-
gangen fra barnehage til skole. Samtidig viser 
undersøkelsene at ikke alle kommuner har slike 
rutiner og at det er variasjon i hvordan det tilrette-
legges for samarbeid med private eiere og SFO. 
Også flere høringsinstanser har i sine innspill til 
departementet gitt uttrykk for at det er noe tilfel-
dig hvordan rutinene for overgang praktiseres og 
i hvilken grad skolene deltar aktivt for å få til gode 
overganger.

Departementet mener at å lovfeste en gjensi-
dig plikt for barnehage- og skoleeiere til å samar-
beide om barnas overgang, vil bidra til at alle barn 
får en trygg og god overgang. Etter departemen-
tets vurdering bør plikten gjelde for alle barneha-
ger og skoler. Det vil si at både private og kommu-
nale barnehager, og offentlige og private grunn-
skoler, blir forpliktet. I høringsforslaget var ikke 
private skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-
12 omfattet. Departementet har imidlertid kom-
met til at også disse skolene bør omfattes. Dette 
vil bidra til å sikre en trygg og god overgang uav-
hengig av hvilken barnehage barnet har gått i og 
hvilken skole barnet skal begynne på. I tillegg bør 
plikten til å samarbeide gjelde for alle grunnskoler 
ettersom den skal gjelde for alle barnehager.

Både KS og Barneombudet har i sine hørings-
innspill vist til at prinsippene i barnekonvensjonen 

om barnets beste og barns rett til medvirkning, må 
ivaretas i arbeidet. Barneombudet viser til at prin-
sippet om barns beste taler for at det lovfestes en 
særlig plikt for skoleeier til å ta kontakt med forel-
drene til barn som ikke går i barnehagen, slik at 
det også kan legges til rette for en god overgang 
for disse barna. Barneombudet ber i tillegg depar-
tementet vurdere om barnas medvirkning bør 
reguleres direkte i lovbestemmelsene.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at prinsip-
pene i barnekonvensjonen om barns beste og 
barns rett til å bli hørt og medvirke i saker som 
angår dem, skal ligge til grunn for alle avgjørelser 
som omhandler barn. Det følger både av barne-
konvensjonen og Grunnloven. En trygg og god 
overgang handler blant annet om at barn og for-
eldre opplever overgangen som forutsigbar og vet 
hva de kan forvente ved skolestart. For å oppnå 
dette, må det blant annet tilrettelegges for en god 
dialog mellom foreldre og barnehage, skole og 
SFO. At barn får gi uttrykk for sine forventninger 
og eventuelle bekymringer for skolestarten, er en 
forutsetning for at overgangen skal kunne opple-
ves som trygg og god. Det er også viktig at for-
eldre får god informasjon om juridiske, praktiske, 
strukturelle og innholdsmessige sider ved skolen. 
Som også FUG og FUB påpeker i sine innspill, bør 
foreldre involveres i arbeidet med barns overgang 
på en god måte.

Departementet mener det ikke det er behov 
for å eksplisitt regulere barns rett til medvirkning 
i lovtekstene ettersom dette uansett følger av bar-
nekonvensjonen artikkel 12 og Grunnloven § 104. 
Både barnekonvensjonen og Grunnloven går 
foran annen lov og er tolkningsmoment ved tolk-
ning av annen lovgivning.

Den lovfestede plikten skal gjelde på et over-
ordnet nivå, og pålegger skoler og barnehager å 
samarbeide for å lage gode overgangsordninger 
for barn som går fra barnehage til skole og SFO. 
Departementet vil likevel vise til at det er naturlig 
at skolen legger til rette for en trygg og god sko-
lestart også for barn som ikke går i barnehage. 
For eksempel bør skolene invitere alle barn som 
skal starte på skolen til besøksdager dersom sko-
len arrangerer det.

Flere høringsinstanser peker på at samarbeid 
om og sammenheng i barnas overgang, forutset-
ter at skolen og barnehagen har kjennskap til 
hverandres pedagogiske arbeid. D e p a r t e -
m e n t e t  vil bemerke at for å få til en god over-
gang og et godt samarbeid, bør skolen være forbe-
redt på hvilke erfaringer barna har med seg fra 
barnehagen slik at barna kan få bygge videre på 
det. Dette forutsetter blant annet at barnehagen 
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er kjent med hovedinnholdet i skolens læreplan-
verk og at skolen er kjent med hovedinnholdet i 
rammeplanen for barnehagen. Kjennskap til hver-
andres arbeid er et godt utgangspunkt for å disku-
tere læring og arbeidsmåter og tilrettelegge for at 
barna kan oppleve overgangen som forutsigbar.

Departementet foreslo i høringen at også SFO 
inkluderes i samarbeidet om barns overgang for 
offentlige grunnskoler. Det er mange høringsin-
stanser som viser til at det er avgjørende at SFO 
er med i samarbeidet om overgangen, ettersom 
de aller fleste barn skal starte i SFO før eller sam-
tidig som de starter på skolen. D e p a r t e m e n -
t e t  er enig i at en overgangsordning som ikke tar 
hensyn til at mange barn starter i SFO før eller 
samtidig som barnet starter på skolen, vil være 
lite hensiktsmessig. For barn som starter i SFO 
før eller samtidig som første skoleår, vil overgan-
gen til SFO ofte ha stor betydning for overgangen 
til skolen. Kommunen har plikt til å ha et tilbud 
om SFO, jf. opplæringsloven § 13-7 og etter depar-
tementets vurdering bør også samarbeidet om 
overgangen til kommunens tilbud om SFO lovfes-
tes. Dette gjelder både der kommunen selv driver 
SFO og der kommunen benytter private tilbydere. 
Departementet foreslår derfor at SFO bør inklu-
deres i overgangsordningene som etableres mel-
lom barnehager og offentlige skoler.

Tromsø kommune peker på at ikke alle barn 
benytter SFO og at det må sikres gode overgan-
ger uavhengig av hvorvidt barna skal benytte SFO 
eller ikke. D e p a r t e m e n t e t  vil understreke 
at forslaget innebærer at alle barn skal få en trygg 
og god overgang, og at det derfor må legges til 
rette både for barna som skal starte på SFO, og 
for barna som ikke skal det.

Friskoleloven har ikke en tilsvarende regule-
ring av SFO som offentlige skoler, men det åpnes 
for at friskoler kan drive SFO, jf. økonomiforskrift 
til friskolelova § 4A. Heller ikke private grunnsko-
ler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 har plikt 
til å tilby SFO.

Departementet foreslo i høringen at det ikke 
lovfestes et krav om samarbeid om overgangen til 
SFO i friskoleloven. Flere av høringsinstansene, 
blant andre Kristne friskolers forbund, Norsk Mon-
tessoriforbund og Fylkesmannen i Buskerud, mener 
imidlertid at også friskolene som tilbyr SFO bør 
ha en lovfestet plikt til å involvere SFO i samarbei-
det.

Ettersom det verken er krav til å ha et tilbud 
om SFO eller andre regler om SFO i friskoleregel-
verket eller for private skoler etter opplæringslo-
ven § 2-12, mener d e p a r t e m e n t e t  at det 
ikke er hensiktsmessig å lovfeste et krav om sam-

arbeid om overgangen til SFO for friskoler eller 
private skoler. Dersom disse skolen tilbyr SFO, 
bør det imidlertid også legges til rette for at barna 
som skal starte på skolen, får en trygg og god 
overgang til SFO.

Flere høringsinstanser peker på at det må tas 
hensyn til overgangen fra barnehage til skole og 
SFO for barn med særlige behov. D e p a r t e -
m e n t e t  vil understreke at det er viktig at barn 
med særlige behov får nødvendig oppfølging slik 
at overgangen oppleves som forutsigbar og trygg. 
Barn med særlige behov har ofte større behov for 
forutsigbare rammer enn andre barn, og i mange 
tilfeller behov for et individuelt tilrettelagt tilbud 
når de starter på skolen.

Departementet vil også trekke frem at det må 
tas hensyn til at overgangen kan være utfordrende 
for minoritetsspråklige barn og foreldre. Minori-
tetsspråklige barn og foreldre kan ha behov for 
særlig støtte og veiledning, spesielt hvis det er før-
ste gang foreldrene har barn i skolen. Noen mino-
ritetsspråklige barn vil ha behov for spesiell tilret-
telegging når det gjelder språk.

I høringen har det kommet innspill knyttet til 
overgangen for samiske barn. Både Sametinget og 
Senter for samisk i opplæringa mener forslaget er 
positivt og vil bidra til en god overgang for 
samiske barn. Kommunal og moderniseringsdepar-
tementet (KMD) uttaler i sitt høringsinnspill at 
mange skoleeiere ikke er forberedt på å tilby 
samiskundervisning når barnet begynner på sko-
len, og at noen elever derfor må vente lenge på å 
få samiskundervisning. KMD foreslår på denne 
bakgrunn at det på egnet måte tas inn en bestem-
melse i forskriftene til opplæringsloven om at 
samarbeidet om barns overgang fra barnehage til 
skole bl.a. skal innebære at det blir gitt opplysnin-
ger til skolen om at det må påregnes at barnet vil 
ha rett til opplæring i samisk.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at informa-
sjonsoverføring fra barnehage til skole om det 
enkelte barn kan være nyttig og nødvendig for å få 
til en god overgang. Slike opplysninger kan for 
eksempel være om barnet har rett til opplæring i 
samisk. Det kan være en fordel om det legges opp 
til gode rutiner for informasjonsoverføring i for-
bindelse med overgangen til skolen, men departe-
mentet vil understreke informasjonsoverføring 
om det enkelte barn forutsetter samtykke fra for-
eldrene. Det foreslås derfor ikke regler om at det 
skal gis opplysninger om det enkelte barn ved 
overgangen.

Flere høringsinstanser har kommentarer til 
hvorvidt det bør utarbeides nasjonale føringer for 
samarbeidet. Både KS og Oslo kommune mener 
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det er positivt at det ikke foreslås nasjonale førin-
ger for hvilke rutiner som skal utarbeides. Andre 
instanser, herunder PBL, mener at det nasjonalt 
bør gis noen overordnede føringer for samarbei-
det for å unngå kvalitetsmessige forskjeller. 
Hovedorganisasjonen Virke oppfordrer til at det i 
etterkant av lovfestingen utarbeides en veileder 
om hvordan samarbeidet mellom barnehagen og 
skolen kan gjøres på best mulig måte. Dette vil 
kunne gi en nasjonal standard uten lovfesting, og 
gjøre det enklere å lage interne rutiner for barne-
hager i samme stiftelse.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at det er 
store forskjeller mellom kommunene både når det 
gjelder eierstrukturen i barnehagesektoren, antall 
friskoler, den geografiske avstanden mellom sko-
ler og barnehager og antall barn som skal gå over 
fra barnehage til skole. Slike forskjeller taler for at 
barnehager og skoler har behov for å innrette 
samarbeidet på ulike måter. En lovfestet samar-
beidsplikt bør være fleksibel og ta høyde for ulike 
lokale forhold og behov. Departementet mener 
derfor at det vil være lite hensiktsmessig å utar-
beide konkrete nasjonale føringer for hvilke ruti-
ner som skal etableres for å gi barna en trygg og 
god overgang. Departementet vurderer det som 
mest hensiktsmessig at den nasjonale regulerin-
gen er på et overordnet systemnivå, som gir en 
klar forpliktelse om samarbeid mellom barne-
hage- og skoleeiere, og som tydeliggjør formålet 
med et slikt samarbeid.

Departementet vil også trekke fram at kon-
krete råd om samarbeid og utarbeiding av planer 
vil gis i en nasjonal veileder. I 2008 ga Kunnskaps-
departementet ut veilederen Fra eldst til yngst – 
Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og 
skole. Veilederen er ikke forpliktende for barne-
hage- og skoleeiere, men inneholder flere råd om 
hvordan barnehagen og skolen kan samarbeide 
om barnas overgang fra barnehage til skole og 
SFO. Denne veilederen vil oppdateres ved en lov-
endring.

I høringen har det kommet innspill til de øko-
nomiske og administrative konsekvensene av for-
slaget. Flere støtter forslaget med forbehold om 
fullfinansiering. D e p a r t e m e n t e t  vil vise til 
at forslaget kan medføre noen økonomiske konse-
kvenser for kommunene og at det derfor er bevil-
get 20 millioner kroner i form av økt rammetil-
skudd. Dette er nærmere omtalt under punkt 7.2 
om økonomiske og administrative konsekvenser. 
Norsk Montessoriforbund mener innføring av en 
plikt vil medføre økt ressursbruk og at friskolene 
derfor må få økonomisk kompensasjon for økt 
arbeid. D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at forsla-

get ikke har økonomiske konsekvenser for frisko-
lene på samme måte som for kommunene etter-
som det ikke foreslås like omfattende krav. Dette 
er nærmere omtalt under punkt 7.2.

4.5.2 Skoleeier skal ha hovedansvaret for 
samarbeidet og utarbeide en plan

I høringsnotatet foreslo departementet at skole-
eier skal ha hovedansvaret for samarbeidet og 
utarbeide en plan for å gi barn en trygg og god 
overgang.

Mange av høringsinstansene støtter at skole-
eier får det overordnede ansvaret, og det pekes 
blant annet på at det vil bidra til å skape felles ruti-
ner for både kommunale og private barnehager. 
Det vises også til at ved å legge hovedansvaret 
hos den ene, vil det bidra til å skape forutsigbar-
het og likhet. Andre, herunder KS og flere kom-
muner, mener at ansvaret bør legges på kommu-
nenivå og ikke til skoleeier. Det begrunnes blant 
annet med at kommunene må få hjemmel til å for-
plikte også private barnehager og skoler, noe som 
vil kunne sikre at alle barn ivaretas likt uavhengig 
av eierskap.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at eierstruk-
turen i barnehagesektoren og skolesektoren vari-
erer fra kommune til kommune. For offentlige 
grunnskoler er det kommunen som er skoleeier, 
og for friskoler og private skoler etter opplærings-
loven § 2-12 er det styret på skolen som er skole-
eier. Siden det er en betydelig større andel offent-
lige grunnskoler, vil skoleeier i de fleste tilfeller 
være kommunen. Private skoler og friskoler kan 
bygge på en annen pedagogisk retning og ha en 
annen organisering enn de offentlige skolene. 
Skolene kan dermed ha behov for å ha egne over-
gangsordninger som skiller seg fra kommunens. 
For å legge best mulig til rette for å ha ordninger 
tilpasset skolen barnet skal starte på, er det derfor 
naturlig at ansvaret legges til den enkelte skole-
eier.

I høringsnotatet foreslo departementet at sko-
leeier skal utarbeide en plan for barns overgang til 
skolen. En plan for overgangen setter klare ram-
mer for samarbeidet og skaper forutsigbarhet for 
skolene, barnehagene og foreldrene. Ved å lov-
feste at skoleeier skal utarbeide en plan som viser 
hvordan barna kan få en trygg og god overgang, 
vil man sikre at alle skoleeiere tar initiativet til og 
sørger for at det utarbeides en slik plan. Etter 
departementets vurdering bør derfor skoleeier, 
enten det er kommunen eller en privat grunnsko-
leeier, som en del av å ha hovedansvar for samar-
beidet, utarbeide en plan som viser hvordan barna 
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kan få en trygg og god overgang fra barnehage til 
skole. For offentlige skoler skal planen også inklu-
dere overgangen til SFO.

Flere høringsinstanser viser til at skoleeier må 
involvere barnehageeier i planleggingsarbeidet 
og at lokale tilpasninger må vektlegges. D e p a r -
t e m e n t e t  vil vise til at det er avgjørende at pla-
nen for barnas overgang tilpasses lokale forhold. 
Det er bakgrunnen for at det foreslås at den 
enkelte skoleeier skal få fastsette innholdet i pla-
nen og at det ikke legges konkrete nasjonale førin-
ger. Det er viktig at skoleeier involverer barneha-
geeierne i utarbeidelsen og den enkelte skoleeier 
må, i samarbeid med barnehageeierne, finne hen-
siktsmessige løsninger for hvordan barnehageei-
erne konkret skal involveres og tas hensyn til i 
planleggingsarbeidet.

Kommunens plan for barnas overgang bør gjø-
res tilgjengelig for friskolene i kommunen, slik at 
friskolene kan få mulighet til å bruke planen i den 
utstrekning den passer, eller tilpasse sin over-
gangsplan til kommunens plan. Planen til den 
enkelte friskole vil bare gjelde for barna som skal 
starte i friskolen, og skiller seg fra kommunens 
plan som i utgangspunktet skal gjelde for alle barn 
i kommunen. Det er derfor ikke samme behov for 
å involvere alle barnehagene i utarbeidelsen av fri-
skolenes plan. Friskoler og private skoler som har 
barnehager i tilknytning til skolen, bør involvere 
denne barnehagen ved utarbeidelse av planen.

Planen for overgangen til den enkelte friskole 
bør gjøres tilgjengelig for barnehager og foreldre 
før søknadsprosessen, slik at det er forutsigbart 
hvordan overgangen til friskolen skal foregå.

Utdanningsdirektoratet mener at samarbeids-
plikten er for uklar, idet bestemmelsen ikke er 
tydelig nok på om samarbeidsplikten er på enkelt-
barnsnivå eller på et mer overordnet nivå for alle 
barna i den aktuelle barnehagen. D e p a r t e -
m e n t e t  vil vise til at den foreslåtte plikten til å 
samarbeide gjelder på et mer overordnet nivå og 
ikke innebærer et samarbeid om hvert enkelt 
barn. Formålet med samarbeidet skal være å gi 
barn en trygg og god overgang fra barnehage til 
skole og SFO. Selv om plikten er overordnet, må 
det likevel foreligge en plan for overgangen som 
legger til rette for at det enkelte barn kan få en 
trygg og god overgang. Skoleeiers ansvar for å 
lage en plan for overgangen, innebærer at skole-
eier må ha en plan med et innhold som er egnet til 
å oppfylle formålet om en trygg og god overgang 
fra barnehage til skole og SFO for alle barn.

Planen skal sikre god overgang for alle barn 
og det må tas særlig hensyn til hvordan overgan-
gen skal gjøres for barn med særlige behov. For 

barn som trenger ekstra tilrettelegging ved sko-
lestart, for eksempel spesialundervisning, kan det 
være hensiktsmessig med informasjonsoverfø-
ring. Det kan også være hensiktsmessig med 
informasjonsoverføring når det gjelder om barnet 
har rett til samisk, særskilt språkopplæring e.l. 
Skoleeier kan lage rutiner for informasjonsoverfø-
ring fra barnehage til skole i planen for overgan-
gen. Departementet vil imidlertid understreke at 
informasjonsoverføring om det enkelte barn for-
utsetter samtykke fra foreldrene. Kravet til sam-
tykke fra foreldrene gjelder uavhengig av om 
informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.

Espira gruppen AS viser i sitt høringsinnspill til 
at skoleeiers plan ikke skal innskrenke barneha-
gens rett til å styre det pedagogiske innholdet, og 
at skoleeier må ta hensyn til at barnehagene er av 
ulik størrelse og har ulike rutiner for arbeid med 
førskolebarna. D e p a r t e m e n t e t  vil frem-
heve at det er viktig for å få til et godt samarbeid, 
at skoleeier tar hensyn til at barnehagene er av 
ulik størrelse og har ulike profiler ved utarbei-
delse av planen. Departementet vil understreke at 
skoleeiers plan ikke kan innebære en innskren-
king av barnehagenes rett til å styre over det 
pedagogiske innholdet i barnehagetilbudet. Det 
bemerkes at barnehagens skoleforberedende inn-
hold allerede er regulert i rammeplanen. I forsla-
get til ny rammeplan er det tydeliggjort at barne-
hagen skal legge til rette for at de eldste barna har 
med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter 
som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon 
for å begynne på skolen. Barnehageeier og skole-
eier kan bli enige om bestemte områder som bar-
nehagen skal fokusere på, for å gjøre overgangen 
best mulig for barna.

4.6 Departementets forslag

Departementet foreslår at det lovfestes en plikt for 
barnehageeiere og skoleeiere til å samarbeide om 
barnas overgang fra barnehage til skole og skole-
fritidsordning (SFO). Plikten skal være gjensidig 
og reguleres derfor både i barnehageloven, opp-
læringsloven og friskoleloven. Det skal fremgå av 
opplæringsloven og barnehageloven at formålet 
med samarbeidet skal være å bidra til at barna får 
en trygg og god overgang fra barnehage til skole 
og SFO. Det lovfestes ikke et krav om samarbeid 
om overgangen til SFO i friskoleloven eller for pri-
vate skoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12.

Departementet foreslår at skoleeier skal ha 
hovedansvaret for samarbeidet og utarbeide en 
plan for barnas overgang. Dette skal fremgå 
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eksplisitt av lovbestemmelsene i opplæringsloven 
og friskoleloven. Det vil være opp til den enkelte 
skoleeier å fastsette hva planen for overgangen 

skal innebære, men skoleeier skal involvere bar-
nehageeierne i utarbeidelsen av planen.
139 av 195



2017–2018 Prop. 67 L 39
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, 

plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
5  Krav om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

5.1 Bakgrunnen for forslaget

I barnehageloven er det lovfestet et utdannings-
krav for å bli ansatt som styrer eller pedagogisk 
leder i barnehage. Det betyr at styrer og pedago-
gisk leder er regulerte yrker som er omfattet av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF 
om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (yrkes-
kvalifikasjonsdirektivet). Direktivet omfatter stats-
borgere fra EØS og Sveits som ønsker å utøve et 
regulert yrke i en annen EØS-stat enn den hvor 
personen har yrkeskvalifisert seg. Direktivet skal 
sikre at borgere som er kvalifisert til å utøve et 
yrke i en EØS-stat, ikke blir diskriminert når de 
søker adgang til et regulert yrke i en annen EØS-
stat.

Den 1. januar 2018 trådte lov 16. juni 2017 nr. 
69 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 
(yrkeskvalifikasjonsloven) i kraft. Yrkeskvalifika-
sjonsloven gjelder yrkesutøvere med statsborger-
skap fra en EØS-stat eller Sveits som vil utøve et 
lovregulert yrke i Norge, og som har ervervet 
sine yrkeskvalifikasjoner eller fått disse godkjent i 
en annen EØS-stat eller Sveits. Loven er hovedsa-
kelig en fullmaktslov. De detaljerte bestemmel-
sene er regulert i forskrift 22. desember 2017 nr. 
2384 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. 
Loven og forskriften gjennomfører yrkeskvalifika-
sjonsdirektivet med senere endringer, herunder 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/55/EU 
om endring av yrkeskvalifikasjonsdirektivet.

I forskrift om godkjenning av yrkeskvalifika-
sjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage 
fra annen stat, er det fastsatt et krav om norsk-
ferdigheter for å få yrkeskvalifikasjoner som sty-
rer eller pedagogisk leder godkjent i Norge. Før 
yrkeskvalifikasjonsloven trådte i kraft, gjaldt kra-
vet om norskferdigheter for alle personer med 
utenlandske yrkeskvalifikasjoner som ønsker å 
utøve yrket som styrer eller pedagogisk leder i 
Norge. Fra 1. januar 2018 gjelder kravet om norsk-
ferdigheter kun for personer som ikke er omfattet 
av yrkeskvalifikasjonsloven.

Stortinget har nylig lovfestet et krav om norsk-
prøve for å bli ansatt i øvrige stillinger i barne-
hage, jf. Prop. 170 L (2016 – 2017) og Innst. 120 L 

(2017 – 2018). I Prop. 170 L (2016 – 2017) ble det 
varslet at departementet vil foreslå en ny regule-
ring av språkkravet for personer med utenlandske 
yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk 
leder, slik at dette kravet også vil gjelde for perso-
ner som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

5.2 Gjeldende rett

5.2.1 Barnehageloven

Barnehageloven inneholder ingen eksplisitte krav 
om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer 
eller pedagogisk leder. Det framgår imidlertid av 
barnehageloven § 17 andre ledd at styrer må ha 
«utdanning som barnehagelærer eller annen høg-
skoleutdanning som gir barnefaglig og pedago-
gisk kompetanse». Videre framgår det av § 18 
andre ledd at pedagogisk leder må ha «utdanning 
som barnehagelærer. Likeverdig med barnehage-
lærerutdanning er annen treårig pedagogisk 
utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i 
barnehagepedagogikk».

For å søke opptak til barnehagelærerutdannin-
gen eller annen treårig høyskoleutdanning, kre-
ves det generell studiekompetanse eller realkom-
petanse. For å oppnå generell studiekompetanse, 
må personen ha bestått fellesfaget norsk i videre-
gående opplæring med 393 timer, enten som elev i 
videregående skole eller som privatist, jf. forskrift 
om opptak til høgre utdanning § 2-1 første ledd. 
Personer som har treårig videregående utdanning 
fra de andre nordiske landene, er kvalifiserte for 
opptak uten tilleggskrav i norsk når den videregå-
ende utdanningen gir generelt opptaksgrunnlag 
til universiteter og høgskoler i de respektive lan-
dene, jf. forskriften § 2-2 første ledd. Personer 
som har utenlandsk utdanning fra land utenfor 
Norden, må dokumentere bestått utdanning på 
nivå med norsk treårig videregående opplæring 
som gir generell studiekompetanse, jf. forskriften 
§ 2-2 andre ledd. I tillegg må personen dokumen-
tere kunnskaper i norsk med én av disse prøvene:
– Bestått norsk med 393 timer fra videregående 

opplæring
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– Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for uten-
landske studenter ved universitetene

– Bestått eksamen fra 1-årig høyskolestudium i 
norsk språk og sammfunnskunnskap for uten-
landske studenter

– Skriftlig test i norsk, høyere nivå (Bergenstes-
ten), med minimum 450 poeng eller bestått 
etter ny vurderingsordning f.o.m. høsten 2009

– Avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med 
ferdigheter på minimum nivå B2 i alle del-
ferdigheter, jf. lov 5. juli 2003 nr. 80 om intro-
duksjonsordning og norskopplæring for nyan-
komne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 
andre ledd

Universitetet eller høyskolen kan godta annen 
dokumentasjon av norskkunnskaper. Søkere som 
for eksempel vil dokumentere norskkunnskaper 
med norsk eller et annet nordisk språk som mors-
mål, må normalt dokumentere at de har hatt opp-
læring i morsmålet på minst norsk/nordisk 
grunnskolenivå, jf. forskriften § 2-2 fjerde ledd.

Personer med utenlandske yrkeskvalifikasjo-
ner som ønsker å arbeide som styrer eller pedago-
gisk leder i Norge, må få yrkeskvalifikasjonene 
godkjent av Utdanningsdirektoratet. Det framgår 
av forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjo-
ner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra 
annen stat § 4 fjerde ledd, at en forutsetning for 
godkjenning er at personen har «tilfredsstillende 
kunnskaper, ferdigheter og innsikt i norsk språk». 
Utdanningsdirektoratet har i praktiseringen av 
dette språkkravet lagt til grunn at personen må 
dokumentere norskferdigheter som tilsvarer nivå 
B2 etter Det felles europeiske rammeverket for 
språk. Språkkravet gjelder ikke for personer som 
har norsk, samisk, svensk, dansk, islandsk eller 
færøysk som førstepråk.

Tidligere gjaldt kravet om norskferdigheter 
for alle personer med utenlandske yrkeskvalifika-
sjoner som ønsker å utøve yrket som styrer eller 
pedagogisk leder i Norge. Etter at yrkeskvalifika-
sjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018, gjelder kra-
vet om norskferdigheter kun for personer som 
ikke er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

5.2.2 Yrkeskvalifikasjonsloven

Yrkeskvalifikasjonsloven har et generelt krav til 
språkkunnskaper i § 15 om at yrkesutøver «skal 
ha de språkkunnskaper i norsk som er nødvendig 
for å utøve det lovregulerte yrket». I forskrift om 
godkjenning av yrkeskvalifikasjoner er det regler 
for når språkkontroll kan utføres.

Hovedregelen etter forskrift om godkjenning 
av yrkeskvalifikasjoner § 8-3 er at ansvarlig myn-
dighet bare kan kreve språkkontroll etter at yrkes-
utøveren har fått sine yrkeskvalifikasjoner god-
kjent. Det betyr at språkkontroll ikke kan ilegges 
før eller når godkjenningsmyndigheten vurderer 
søknad om godkjenning. Prosedyren om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner og eventuell kontroll 
av språk er to forskjellige prosedyrer. I Europa-
kommisjonens veiledning til yrkeskvalifikasjons-
direktivet står det at yrkesutøveren ikke kan få 
avslag eller utsatt behandlingen av søknaden om 
godkjenning med den begrunnelse at språkkunn-
skapene ikke er tilstrekkelige. Det kan gjøres 
unntak fra denne regelen hvis språkkunnskaper 
er en del av utdannelsesbeviset. Direktivet er 
imidlertid ikke til hinder for at det utføres språk-
kontroll etter godkjenningen, men før yrkesutøve-
ren får tilgang til yrket.

5.2.3 Gjeldende rett i andre land

For å bli ansatt som «förskollärar» i Sverige, kre-
ves det i tillegg til en relevant utdanning fra utdan-
ningslandet at personen kan fremlegge dokumen-
terte kunnskaper i svensk. Dette kan være et god-
kjent resultat i svensk for ikke-nordiske studenter, 
et godkjent resultat på TISUS-test eller godkjente 
kunnskaper som tilsvarer kurset Svenska 3 eller 
Svenska som andrespråk 3, alternativt Svenska B 
eller Svenska som andraspråk B. Språkkravet gjel-
der ikke for personer som har svensk, dansk, fær-
øysk, islandsk eller norsk som morsmål.

I Danmark, Island og Finland er det ingen 
språkkrav for å kunne ansettes i «dagtilbud» eller 
«ECEC centres». I Danmark er det imidlertid fast-
satt at dansk er hovedspråk i dagtilbudene.

5.3 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at det lov-
festes et krav om at personer med utenlandske 
yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norsk-
ferdigheter som tilsvarer nivå B2 etter Det felles 
europeiske rammeverket for språk, for å bli ansatt 
som styrer eller pedagogisk leder. Departementet 
viste til at personen kan dokumentere tilstrekke-
lige norskferdigheter hvis personen har:
– bestått fellesfaget norsk i videregående opplæ-

ring med 393 timer, enten som elev i videregå-
ende skole eller som privatist

– bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenland-
ske studenter ved universitetene
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– fullført studium i høyere utdanning med minst 
60 studiepoeng i norsk språk og samfunns-
kunnskap for utenlandske studenter

– bestått test i norsk skriftlig, høyere nivå (Ber-
genstesten) med minst 450 poeng eller bestått 
etter ny vurderingsordning fra og med høsten 
2009

– avlagt norskprøven for voksne innvandrere og 
oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig fram-
stilling, leseforståelse, lytteforståelse og munt-
lig kommunikasjon, eller har

– minst fem års arbeidserfaring fra en arbeids-
plass hvor søkeren har brukt norsk som 
arbeidsspråk.

Departementet foreslo at kravet om norsk-
ferdigheter ikke skal gjelde personer som har 
norsk, samisk, svensk eller dansk som første-
språk. Videre foreslo departementet at kravet om 
norskferdigheter ikke skal gjelde stillinger i bar-
nehager som gir et tilbud på et annet språk enn 
norsk. Departementet foreslo at det forskriftsfes-
tes at kommunen kan gi dispensasjon fra kravet 
om norskferdigheter for inntil ett år av gangen 
dersom barnehageeier søker om det, stillingen 
har vært offentlig utlyst og det ikke er søkere som 
oppfyller kravet om norskferdigheter.

5.4 Høringsuttalelser

5.4.1 Lovfesting av krav om 
norskferdigheter for å bli ansatt som 
styrer eller pedagogisk leder

Det er 36 høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å lovfeste et krav om norsk-
ferdigheter for å bli ansatt som styrer eller peda-
gogisk leder. Av disse er det 30 høringsinstanser 
som støtter forslaget. Dette er blant andre åtte 
kommuner, fire fylkesmenn, Barneombudet, Inte-
grerings- og mangfoldsdirektoratet, Foreldreutvalget 
for barnehager, KS og Private barnehagers lands-
forbund. Det er én høringsinstans som ikke støtter 
forslaget. De resterende høringsintansene har 
innspill uten at det gis uttrykk for om de støtter 
forslaget eller ikke.

Av de høringsinstansene som støtter forslaget, 
er det flere høringsinstanser som viser til at norsk-
ferdighetene til styrer og pedagogisk leder har 
stor betydning for barnas utvikling og læring. Det 
er også flere høringsinstanser som viser til at 
norskferdighetene til styrer og pedagogisk leder 
er avgjørende for at barnehagen skal kunne gi 
barna et pedagogisk tilbud i tråd med barnehage-
loven og rammeplanen.

Det er flere høringsinstanser som mener at det 
er hensiktsmessig at kravet om norskferdigheter 
for styrer og pedagogisk leder knytter seg til tids-
punktet for ansettelsen i barnehagen, da dette vil 
samsvare med reguleringen av språkkravet for å 
bli ansatt i øvrige stillinger i barnehage. Andre 
høringsinstanser uttaler at de støtter kravet om 
norskferdigheter, men at kravet bør knytte seg til 
tidspunktet for godkjenningen av yrkeskvalifika-
sjonene, og ikke til ansettelsen i barnehagen. For 
eksempel uttaler Utdanningsforbundet at godkjen-
ningen av yrkeskvalifikasjoner og kontrollen av 
språk ikke bør være to ulike prosesser.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring er 
kritisk til forslaget om at det er barnehageeier 
som skal påse at personen har tilstrekkelige 
norskferdigheter. Nasjonalt senter for flerkulturell 
opplæring viser til at det er Utdanningsdirektora-
tet som best kan vurdere om kravet om norsk-
ferdigheter er oppfylt.

Også OsloMet viser i sin uttalelse til at barne-
hageeier ikke nødvendigvis vil ha tilstrekkelig 
kompetanse til å vurdere personens norsk-
ferdigheter. OsloMet foreslår derfor at Utdan-
ningsdirektoratet får i oppgave å vurdere perso-
nens norskferdigheter i en ny prosess etter at per-
sonen har fått yrkeskvalifikasjonene godkjent:

«I motsetning til barnehageeierne, har Utdan-
ningsdirektoratet den faglige kompetansen 
som skal til for å vurdere kandidatenes norsk-
språklige ferdigheter. Vi ber derfor departe-
mentet om å vurdere om det er mulig å legge 
vurderingene av om kravet om språk-
ferdigheter er oppfylt til et uavhengig organ, 
for eksempel Utdanningsdirektoratet, og om 
det er mulig å godkjenne yrkeskvalifikasjoner 
med forbehold om at kandidaten på et senere 
tidspunkt også får attestert av Utdanningsdi-
rektoratet at vedkommende oppfyller kravet 
om norskferdigheter på B2-nivå eller tilsva-
rende. Denne løsningen vil ivareta at godkjen-
ningene følger to ulike prosedyrer, samtidig 
som den vil redusere muligheten for diskrimi-
nering på svakt faglig grunnlag.»

KS viser i sitt høringssvar til at det er barnehage-
eier som er best egnet til å vurdere personens 
norskferdigheter i forbindelse med ansettelsen i 
barnehagen. KS viser til at gode norskferdigheter 
er så viktig at barnehageeier uansett må vurdere 
dette i forbindelse med ansettelsen.

Fjære barnehage støtter ikke forslaget om å 
lovfeste et krav om norskferdigheter for styrer og 
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pedagogisk leder, da barnehagen mener at det vil 
kunne ekskludere god fagekspertise.

5.4.2 Nivået på norskferdigheter

I høringsnotatet foreslo departementet at kravet 
om norskferdigheter skal tilsvare nivå B2 etter 
Det felles europeiske rammeverket for språk. De 
høringsinstansene som har uttalt seg om dette for-
slaget, støtter at norskferdigheter som tilsvarer 
nivå B2 er nødvendig for å utøve yrket som styrer 
eller pedagogisk leder. Dette er blant andre Fyl-
kesmannen i Aust- og Vest-Agder, Bergen kommune, 
Oslo kommune, OsloMet, KS, Private barnehagers 
landsforbund og Utdanningsforbundet.

KS viser i sin uttalelse til at det er positivt at 
barnehageeier fortsatt kan velge å stille strengere 
krav til norskferdigheter enn det som lovfestes. 
KS mener at dette bør framgå direkte av lovtek-
sten eller av merknadene til bestemmelsen.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
mener at barnehageeiers mulighet til å stille 
strengere krav til norskferdigheter enn det som 
lovfestes, kan bidra til at motiverte søkere opple-
ver kravet som urimelig strengt. Videre viser Fyl-
kesmannen i Aust- og Vest-Agder til at barnehageei-
ers mulighet til å stille strengere krav til norsk-
ferdigheter enn det som lovfestes, kan føre til eks-
kludering av personer med utenlandske yrkeskva-
lifikasjoner og tilsetting av personer som ikke er 
kvalifiserte til stillingen.

Det er noen høringsinstanser som har innspill 
til hvordan personen skal kunne dokumentere 
norskferdighetene sine. Oslo kommune viser i sin 
uttalelse til at departementets eksempler på hvor-
dan personen kan dokumentere norsk-
ferdighetene sine, ikke er egnet til å dokumentere 
norskferdigheter som tilsvarer nivå B2 etter Det 
felles europeiske rammeverket for språk. Kommu-
nen viser til at bestått fellesfag i norsk i videregå-
ende opplæring med 393 timer eller bestått eksa-
men fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter 
ved universitetene, ikke kan sidestilles med nivå 
B2 på norskprøvene.

Kompetanse Norge er i hovedsak enig i depar-
tementets eksempler på hvordan personen kan 
dokumentere norskferdighetene sine. Kompe-
tanse Norge viser til at departementets eksem-
pler, med unntak av eksemplet om arbeidserfa-
ring, er i tråd med kravene som stilles til norsk-
ferdigheter for personer med utenlandsk utdan-
ning fra land utenfor Norden ved opptak til høyere 
utdanning, jf. forskrift om opptak til høgre utdan-
ning § 2-2 andre ledd.

Kompetanse Norge, Oslo kommune, Tromsø 
kommune, Fylkesmannen i Vestfold og Fylkesman-
nen i Aust- og Vest-Agder viser i sine uttalelser til at 
minst fem års arbeidserfaring fra en arbeidsplass 
hvor personen har brukt norsk som arbeidsspråk, 
ikke er egnet til å dokumentere norskferdigheter 
som tilsvarer nivå B2. Kompetanse Norge uttaler:

«(…) Punkt 6 i departementets liste med for-
slag til godkjent dokumentasjon, «minst fem 
års arbeidserfaring fra en arbeidsplass hvor 
søkeren har brukt norsk som arbeidsspråk», 
skiller seg imidlertid fra kravene i opptaksfor-
skriften. Kompetanse Norge mener at arbeids-
erfaring fra en arbeidsplass hvor norsk er 
brukt som arbeidsspråk ikke er egnet som kri-
terium for å fastslå at en person har ferdigheter 
i norsk på nivå B2. Følgelig mener vi at slik 
arbeidserfaring i seg selv ikke er tilstrekkelig 
dokumentasjon på en persons ferdighetsnivå i 
norsk. Vi mener også at formuleringen åpner 
for bruk av en skjønnsmessig vurdering som 
kan føre til forskjellsbehandling ettersom en 
arbeidsgiver ikke nødvendigvis vil ha forutset-
ninger for å vurdere søkerens ferdigheter i 
norsk. Kompetanse Norge støtter derfor ikke 
forslaget om at «minst fem års arbeidserfaring 
fra en arbeidsplass hvor søkeren har brukt 
norsk som arbeidsspråk», skal tilfredsstille kra-
vet til dokumentasjon av norskferdigheter på 
nivå B2.»

5.4.3 Unntak for personer som har norsk, 
samisk, svensk eller dansk som 
førstespråk

I høringsnotatet foreslo departementet at kravet 
om norskferdigheter ikke skal gjelde for personer 
som har norsk, samisk, svensk eller dansk som 
førstespråk. De høringsinstansene som har uttalt 
seg om dette forslaget, støtter at kravet om norsk-
ferdigheter ikke skal gjelde for disse personene. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener imidlertid 
at det bør presiseres at barnehageeier skal vur-
dere hvor mange ansatte som kan ha dansk eller 
svensk som førstespråk:

«(…) Videre mener FMOA at det bør stå en 
merknad om at barnehageeiere må vurdere 
totalen av ansatte som har dansk eller svensk 
som morsmål, siden primærspråket er norsk i 
barnehagene. Barnehageårene er viktige for 
språket til barna, så det er til barnets beste at 
de ansatte kan være gode språkmodeller. I til-
legg er det viktig at ansatte støtter og hjelper 
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barna med språkutviklingen i norsk, slik at 
overgangen til skolen blir best mulig. Dette 
mener vi er vanskelig å få til om flertallet av de 
ansatte har svensk eller dansk som morsmål.»

I høringsnotatet ba departementet høringsinstan-
sene om særlig å vurdere om kravet om norsk-
ferdigheter skal gjelde for personer som har 
islandsk eller færøysk som førstespråk. Kompe-
tanse Norge, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Trondeim kommune, Tromsø kommune, Nasjonalt 
senter for flerkulturell opplæring, KS og Utdan-
ningsforbundet uttaler at kravet om norsk-
ferdigheter også bør gjelde for disse personene. 
Det er ingen høringsinstanser som uttaler at disse 
personene bør være unntatt fra kravet om norsk-
ferdigheter.

5.4.4 Unntak for stillinger i barnehager som 
gir et tilbud på et annet språk enn 
norsk

Det er noen høringsinstanser som har innspill til 
forslaget om at kravet om norskferdigheter ikke 
skal gjelde stillinger i barnehager som gir et til-
bud på et annet språk enn norsk. Fylkesmannen i 
Oslo og Akershus viser i sitt høringssvar til at det 
for skoler godkjent etter friskoleloven er uttrykke-
lig regulert at undervisningsspråket skal være 
norsk eller samisk. Det finnes ingen tilsvarende 
eksplisitt bestemmelse i opplæringsloven, men 
departementet har uttalt at kravet om at undervis-
ningsspråket skal være norsk eller samisk, likevel 
må anses å gjelde også for offentlige skoler. Fyl-
kesmannen i Oslo og Akershus uttaler at det 
samme må gjelde for barnehager, og at stillinger i 
barnehager som gir et tilbud på et annet språk 
enn norsk, derfor ikke bør være unntatt fra kravet 
om norskferdigheter.

Også Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
viser i sitt høringssvar til at stillinger i barnehager 
som gir et tilbud på et annet språk enn norsk, ikke 
bør unntas fra kravet om norskferdigheter. Nasjo-
nalt senter for flerkulturell opplæring begrunner 
dette med at styrer og pedagogisk leder må kunne 
forholde seg til regelverket og andre instanser, 
også selv om barnehagen gir et tilbud på et annet 
språk enn norsk.

Fylkesmannen i Vestfold viser i sitt høringssvar 
til at rammeplanen framhever styrerens rolle knyt-
tet til samarbeid med relevante institusjoner og 
instanser, slik som skolen, helsestasjonen, den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnever-
net. Et slikt samarbeid innebærer at styreren må 
ha tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne 

kommunisere muntlig og skriftlig. Fylkesmannen 
mener derfor at stillinger som styrer i barnehager 
som gir et tilbud på et annet språk enn norsk, ikke 
bør være unntatt fra kravet om norskferdigheter.

Utdanningsdirektoratet viser i sin uttalelse til at 
det er uheldig at barnehageeier kan unnta seg fra 
kravet om norskferdigheter for styrer og pedago-
gisk leder ved å vedtektsfeste at tilbudet skal gis 
på et annet språk enn norsk:

«Forslaget til ny barnehageloven § 18 b andre 
ledd fastslår at kravet til norskferdigheter ikke 
gjelder for stillinger i barnehager som gir et til-
bud på et annet språk enn norsk. Slik vi forstår 
merknadene er kravet for å komme inn under 
dette unntaket at barnehagen har vedtektsfes-
tet at de skal bygge på et annet språk enn 
norsk. Utdanningsdirektoratet mener at det er 
uheldig at det gis en så vid unntaksadgang for 
språkkravet, og at det er barnehagen selv som 
enkelt kan unnta seg språkkravet uten å invol-
vere kommunen eller annen offentlig myndig-
het. Dette står i kontrast til den ganske begren-
sede dispensasjonsadgangen det legges opp til 
i forslaget til forskrift om pedagogisk beman-
ning og dispensasjon i barnehager § 3. Det er 
vanskelig å vite i hvor stor grad barnehager vil 
gi et tilbud på et annet språk enn norsk og der-
med være unntatt språkkravet, men det kan 
være en risiko for at barn ikke får et tilfredsstil-
lende barnehagetilbud. Også integreringshen-
syn tilsier en mer begrenset adgang for barne-
hager til å unnta seg språkkravet.»

Fylkesmannen i Rogaland støtter forslaget om at 
kravet om norskferdigheter ikke skal gjelde for 
stillinger i barnehager som gir et tilbud på et 
annet språk enn norsk. Fylkesmannen viser til 
eksempler på saker i sitt fylke der dette har vært 
aktuelt.

5.4.5 Dispensasjon

Det er flere høringsinstanser som har innspill til 
forslaget om å forskriftsfeste at kommunen kan gi 
dispensasjon fra kravet om norskferdigheter for 
inntil ett år av gangen dersom barnehageeier 
søker om det, stillingen har vært offentlig utlyst 
og det ikke er søkere som oppfyller kravet om 
norskferdigheter. Fylkesmannen i Oslo og Akers-
hus, Foreldreutvalget for barnehager og Tromsø 
kommune støtter ikke forslaget om at kommunen 
kan gi dispensasjon fra kravet om norsk-
ferdigheter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
viser til at tilstrekkelige norskferdigheter er så 
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viktig at det i minst mulig grad bør åpnes for unn-
tak. Tromsø kommune viser til at god kommuni-
kasjon er en forutsetning for at barnehagen skal 
kunne drives i samsvar med rammeplanen.

Utdanningsforbundet støtter heller ikke forsla-
get om at kommunen kan gi dispensasjon fra kra-
vet om norskferdigheter. Dersom dispensasjons-
muligheten likevel blir innført, foreslår Utdan-
ningsforbundet at bestemmelsen inneholder en 
vilkårsbestemmelse om at vedkommende som gis 
dispensasjon, skaffer seg norskferdigheter som 
tilsvarer nivå B2 i løpet av dispensasjonsperioden 
på ett år.

Flere høringsinstanser er imidlertid enig i 
departementets forslag om at kommunen kan gi 
dispensasjon fra kravet om norskferdigheter. 
Dette er blant andre Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder, Oppegård kommune, Ullensaker kommune, 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, KS og Pri-
vate barnehagers landsforbund. Funksjonshemme-
des fellesorganisasjon viser i sin uttalelse til at det 
er viktig at regelverket ikke blir for rigid, og at det 
viktigste må være at barnas behov blir ivaretatt. 
KS er positive til at vilkårene for å få dispensasjon 
fra kravet om norskferdigheter er de samme som 
for å få dispensasjon fra utdanningskravet.

Høgskolen i Østfold viser i sin uttalelse til at 
kommunen bør vurdere antall dispensasjoner for 
å sikre at barnehagetilbudet opprettholder den 
kvaliteten den er pålagt å ha. Høgskolen foreslår 
at dispensasjon fra kravet om norskferdigheter 
maksimalt kan gis tre ganger.

Utdanningsdirektoratet viser i sin uttalelse til at 
ny § 18 b bør gi hjemmel til å fastsette forskrifts-
bestemmelser om dispensasjon, og ikke vise til 
forskriftsbestemmelser gitt med hjemmel i §§ 17 
og 18. Hvis ny § 18 b ikke gir departementet hjem-
mel til å fastsette dispensasjonsadgangen i for-
skrift, mener direktoratet at det vil bli en uklar 
hjemmelsrekke for dispensasjonsadgangen.

Fylkesmannen i Vestfold viser i sin uttalelse til 
at forskriftsteksten kan misforstås når to ulike dis-
pensasjoner reguleres i samme ledd, og anbefaler 
at forskriftsteksten endres slik at midlertidig dis-
pensasjon fra utdanningskravet og midlertidig dis-
pensasjon fra kravet om norskferdigheter regule-
res i to separate ledd.

5.5 Departementets vurderinger

5.5.1 Lovfesting av krav om 
norskferdigheter for å bli ansatt som 
styrer eller pedagogisk leder

Det er bred støtte i høringen for å lovfeste et krav 
om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer 
eller pedagogisk leder. Av de 36 høringsinstan-
sene som har uttalt seg om forslaget, er det 30 
høringsinstanser som støtter at det lovfestes et 
krav om norskferdigheter for å bli ansatt som sty-
rer eller pedagogisk leder. Det er bare én 
høringsinstans som ikke støtter forslaget.

Høringsintansen som ikke støtter forslaget, 
uttaler at et lovfestet krav om norskferdigheter vil 
kunne ekskludere god fagekspertise. Til dette vil 
d e p a r t e m e n t e t  bemerke at det allerede 
foreligger et tilsvarende krav om norskferdigheter 
for å få utenlandske yrkeskvalifikasjoner som sty-
rer eller pedagogisk leder godkjent i Norge. Tidli-
gere gjaldt dette kravet for alle personer med 
utenlandske yrkeskvalifikasjoner som ønsker å 
utøve yrket som styrer eller pedagogisk leder i 
Norge. Etter at yrkeskvalifikasjonsloven trådte i 
kraft 1. januar 2018, gjelder kravet om norsk-
ferdigheter kun for personer som ikke er omfattet 
av yrkeskvalifikasjonsloven. Forslaget om å lov-
feste et krav om norskferdigheter for å bli ansatt 
som styrer eller pedagogisk leder, vil dermed ikke 
medføre noen endring sammenlignet med tidli-
gere regulering.

Departementet har merket seg at enkelte 
høringsinstanser uttaler at de støtter kravet om 
norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder, 
men at kravet bør knytte seg til tidspunktet for 
godkjenningen av yrkeskvalifikasjonene, og ikke 
til ansettelsen i barnehagen. For eksempel uttaler 
Utdanningsforbundet at godkjenningen av yrkes-
kvalifikasjoner og kontrollen av språk ikke bør 
være to ulike prosesser.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at det lovfes-
tede kravet om norskferdigheter også skal gjelde 
for personer som er omfattet av yrkeskvalifika-
sjonsloven. Forskriften til yrkeskvalifikasjonslo-
ven inneholder regler for når språkkontroll kan 
utføres. Hovedregelen etter forskriften § 8-3 er at 
ansvarlig myndighet bare kan kreve språkkontroll 
etter at yrkesutøveren har fått sine yrkeskvalifika-
sjoner godkjent. Det kan kun gjøres unntak fra 
denne regelen hvis språkkunnskaper inngår som 
en del av utdanningsbeviset.

Departementet har tidligere vurdert at det kan 
utføres språkkontroll i forbindelse med godkjen-
ningen av yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
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pedagogisk leder, da det ble lagt til grunn at norsk 
språk er en vesentlig del av barnehagelærerutdan-
ningen. Etter departementets vurdering er det 
imidlertid ikke opplagt at norsk språk er en del av 
utdanningsbeviset for styrer og pedagogisk leder.

Stortinget har nylig lovfestet et krav om norsk-
prøve for å bli ansatt i øvrige stillinger i barne-
hage, jf. Prop. 170 L (2016 – 2017) og Innst. 120 L 
(2017 – 2018). Som følge av denne lovendringen, 
er departementet av den oppfatning at også 
språkkravet for personer med utenlandske yrkes-
kvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder 
bør knytte seg til tidspunktet for ansettelsen i bar-
nehagen, og ikke til godkjenningen av yrkeskvali-
fikasjonene. En språkkontroll som utføres etter 
godkjenningen, men før yrkesutøveren får tilgang 
til yrket, vil etter departementets vurdering være i 
tråd med forskrift om godkjenning av yrkeskvalifi-
kasjoner § 8-3. Videre anser departementet det 
som naturlig at også språkkravet for personer 
med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer 
eller pedagogisk leder, framgår direkte av barne-
hageloven. En slik lovregulering vil sikre sam-
menheng i regelverket og gjøre regelverket mer 
tilgjengelig for søkerne.

Departementet har merket seg at OsloMet
uttaler at barnehageeier ikke nødvendigvis vil ha 
tilstrekkelig kompetanse til å vurdere personens 
norskferdigheter. OsloMet foreslår derfor at 
Utdanningsdirektoratet får i oppgave å vurdere 
personens norskferdigheter i en ny prosess etter 
at personen har fått yrkeskvalifikasjonene god-
kjent. Også Nasjonalt senter for flerkulturell opplæ-
ring viser i sitt høringssvar til at det er Utdan-
ningsdirektoratet som best kan vurdere om kravet 
om norskferdigheter er oppfylt.

Etter d e p a r t e m e n t e t s  vurdering er det 
mer hensiktsmessig at barnehageeier vurderer 
personens norskferdigheter i forbindelse med 
ansettelsen i barnehagen, enn at Utdanningsdi-
rektoratet skal vurdere dette i en ny prosess etter 
at personen har fått yrkeskvalifikasjonene god-
kjent. Departementet vil vise til at en ordning der 
Utdanningsdirektoratet skal vurdere personens 
norskferdigheter i en ny prosess, kan føre til at 
det tar lenger tid før personen får tilgang til yrket 
som styrer eller pedagogisk leder. Departementet 
vil også vise at det er barnehageeier som skal 
påse at personer som blir ansatt i øvrige stillinger i 
barnehagen, oppfyller kravet om norsk-
ferdigheter. Hensynet til sammenhengen i regel-
verket kan derfor tilsi at det også er barnehage-
eier som bør påse at personer med utenlandske 
yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk 
leder, oppfyller kravet om norskferdigheter.

Departementet er dermed fortsatt av den opp-
fatning at språkkravet for personer med utenland-
ske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedago-
gisk leder, bør knytte seg til tidspunktet for anset-
telsen i barnehagen, og framgå direkte av barne-
hageloven. Dette innebærer at Utdanningsdirek-
toratet ikke lenger vil utføre språkkontroll i 
forbindelse med godkjenningen av yrkeskvalifika-
sjonene. I stedet vil barnehageeier få i oppgave å 
påse at personen oppfyller kravet om norsk-
ferdigheter i forbindelse med ansettelsen i barne-
hagen.

5.5.2 Nivået på norskferdigheter

Det framgår av yrkeskvalifikasjonsloven § 15 at 
yrkesutøveren «skal ha de språkkunnskaper i 
norsk som er nødvendig for å utøve det lovregu-
lerte yrket». I praktiseringen av gjeldende 
språkkrav for å få utenlandske yrkeskvalifikasjo-
ner som styrer eller pedagogisk leder godkjent i 
Norge, har Utdanningsdirektoratet lagt til grunn 
at personen må dokumentere norskferdigheter 
som tilsvarer nivå B2 etter Det felles europeiske 
rammeverket for språk. Dette innebærer at perso-
nen kan forstå hovedinnholdet i komplekse 
tekster om både konkrete og abstrakte emner, 
også faglige drøftelser innenfor eget fagområde. 
Personen kan delta i samtaler med et så spontant 
og flytende språk at kommunikasjonen med mors-
målsbrukere ikke blir krevende for noen av par-
tene. Videre kan personen skrive klare, detaljerte 
tekster om et vidt spekter av emner, forklare et 
synspunkt på en aktuell sak og argumentere for 
og imot ulike alternativer.

Departementet vurderer fortsatt at et krav om 
norskferdigheter på dette nivået vil sikre at den 
som blir ansatt som styrer eller pedagogisk leder, 
har tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne 
lede og følge opp det pedagogiske arbeidet i bar-
nehagen. Det framgår av barnehageloven §§ 1 og 
2 at barnehagen skal være en pedagogisk virk-
somhet der barna skal utvikle grunnleggende 
kunnskaper og ferdigheter, og der barnas språk 
blir tatt hensyn til. I rammeplanen er det blant 
annet presisert at personalet skal sørge for at 
barna får varierte og positive erfaringer med å 
bruke språk som kommunikasjonsmiddel, som 
redskap for tenkning og som uttrykk for egne tan-
ker og følelser. For å kunne lede og følge opp 
dette arbeidet, er det nødvendig at styrer og peda-
gogisk leder kan forstå hovedinnholdet i faglige 
drøftelser innenfor eget fagområde, og forklare 
sine synspunkter for foreldre og øvrige ansatte. 
Departementet vurderer derfor fortsatt at dette 
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kravet er i samsvar med yrkeskvalifikasjonsloven 
§ 15.

I praktiseringen av gjeldende språkkrav for å 
få utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer 
eller pedagogisk leder godkjent i Norge, har 
Utdanningsdirektoratet lagt til grunn at personen 
kan dokumentere tilstrekkelige norskferdigheter 
hvis personen har:
– bestått fellesfaget norsk i videregående opplæ-

ring med 393 timer, enten som elev i videregå-
ende skole eller som privatist

– bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenland-
ske studenter ved universitetene

– fullført studium i høyere utdanning med minst 
60 studiepoeng i norsk språk og samfunns-
kunnskap for utenlandske studenter

– bestått test i norsk skriftlig, høyere nivå (Ber-
genstesten) med minst 450 poeng eller bestått 
etter ny vurderingsordning fra og med høsten 
2009

– avlagt norskprøven for voksne innvandrere og 
oppnådd nivå B2 på delprøvene i skriftlig fram-
stilling, leseforståelse, lytteforståelse og munt-
lig kommunikasjon, eller har

– minst fem års arbeidserfaring fra en arbeids-
plass der personen har brukt norsk som 
arbeidsspråk.

I høringsnotatet la departementet til grunn at per-
sonen fortsatt kan dokumentere norsk-
ferdighetene sine på samme måte som etter gjel-
dende forskrift om godkjenning av yrkeskvalifika-
sjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage 
fra annen stat § 4 fjerde ledd.

Departementet har merket seg at Oslo kom-
mune uttaler at bestått fellesfag i norsk i videregå-
ende opplæring med 393 timer eller bestått eksa-
men fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter 
ved universitetene, ikke kan sidestilles med nivå 
B2 på norskprøvene. Kompetanse Norge mener 
imidlertid at disse alternativene er egnet til å 
dokumentere at personen har tilstrekkelige 
norskferdigheter. Kompetanse Norge viser til at 
de alternative kravene til dokumentasjon er i tråd 
med de kravene som gjelder for utenlandske stu-
denter fra land utenfor Norden ved opptak til 
norsk barnehagelærerutdanning, jf. forskrift om 
opptak til høgre utdanning § 2-2 andre ledd.

D e p a r t e m e n t e t  er enig med Oslo kom-
mune i at bestått fellesfag i norsk i videregående 
opplæring med 393 timer eller bestått eksamen fra 
trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved uni-
versitetene, ikke nødvendigvis dokumenterer 
norskferdigheter på samme nivå som norskprø-
ven for voksne innvandrere. Samtidig er departe-

mentet enig med Kompetanse Norge i at kravet til 
hvordan personen skal dokumentere norsk-
ferdighetene sine, bør tilsvare det kravet som gjel-
der for utenlandske studenter fra land utenfor 
Norden ved opptak til norsk barnehagelærer-
utdanning. For å gjøre regelverket enklere å prak-
tisere, mener departementet derfor at forslaget til 
ny bestemmelse bør oppstille et krav til hvordan 
personen skal dokumentere norskferdighetene 
sine. Kravet til hvordan personen skal dokumen-
tere norskferdighetene sine, bør tilsvare det kra-
vet som gjelder etter forskrift om opptak til høgre 
utdanning § 2-2 andre ledd. Det betyr at det ikke 
lovfestes et krav om norskferdigheter som tilsva-
rer nivå B2 etter Det felles europeiske rammever-
ket for språk. I stedet lovfestes det at personen må 
dokumentere norskferdigheter tilsvarende det 
som gjelder etter forskriften § 2-2 andre ledd. 
Departementet legger til grunn at dette vil sikre 
sammenheng i regelverket og gjøre det enklere 
for barnehageeier å vurdere om personen oppfyl-
ler kravet om norskferdigheter.

I høringsnotatet viste departementet til at per-
sonen også kan dokumentere norskferdighetene 
sine gjennom minst fem års arbeidserfaring fra en 
arbeidsplass der personen har brukt norsk som 
arbeidsspråk. Dette er en videreføring av hvordan 
Utdanningsdirektoratet har praktisert gjeldende 
språkkrav for å få utenlandske yrkeskvalifikasjo-
ner som styrer eller pedagogisk leder godkjent i 
Norge.

Departementet har merket seg at flere 
høringsinstanser uttaler at minst fem års arbeids-
erfaring fra en arbeidsplass hvor personen har 
brukt norsk som arbeidsspråk, ikke i seg selv er 
egnet til å dokumentere at personen har tilstrek-
kelige norskferdigheter. D e p a r t e m e n t e t  er 
enig med disse høringsinstansene i at det ikke 
nødvendigvis er en sammenheng mellom antall år 
med arbeidserfaring og nivået på norsk-
ferdigheter. Som Kompetanse Norge påpeker i sitt 
høringssvar, er slik arbeidserfaring heller ikke 
listet opp som et alternativ i forskrift om opptak til 
høgre utdanning § 2-2 andre ledd. Etter departe-
mentets vurdering bør det derfor ikke være en 
automatikk i at personer med minst fem års 
arbeidserfaring fra en arbeidsplass der personen 
har brukt norsk som arbeidsspråk, oppfyller kra-
vet om norskferdigheter.

Det framgår av forskrift om opptak til høgre 
utdanning § 2-2 tredje ledd at universitetet eller 
høyskolen kan godta annen dokumentasjon av 
norskkunnskaper enn det som framgår av andre 
ledd. For å ivareta behovet for fleksibilitet, vurde-
rer departementet det som hensiktsmessig med 
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en tilsvarende regulering i barnehageloven. 
Departementet mener derfor at det bør tydelig-
gjøres i forslaget til ny bestemmelse at barnehage-
eier kan godta annen dokumentasjon av norsk-
ferdigheter enn det som framgår av bestemmel-
sen. En slik regulering vil innebære at barnehage-
eier for eksempel kan godta at personen doku-
menterer norskferdighetene sine gjennom 
arbeidserfaring fra en norskspråklig arbeidsplass, 
selv om personen ikke automatisk vil oppfylle kra-
vet i slike tilfeller. Departementet vil understreke 
at barnehageeier ikke kan redusere kravet til 
nivået på norskferdigheter sammenlignet med de 
alternative kravene som er oppstilt i forslaget til 
ny bestemmelse.

I høringsnotatet presiserte departementet at 
barnehageeier fortsatt kan velge å stille strengere 
krav til norskferdigheter enn det som lovfestes. 
Departementet har merket seg at Nasjonalt senter 
for flerkulturell opplæring mener at barnehageei-
ers mulighet til å stille strengere krav til norsk-
ferdigheter enn det som lovfestes, kan bidra til at 
motiverte søkere opplever kravet som urimelig 
strengt. Videre viser Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder til at dette kan føre til ekskludering av per-
soner med utenlandske yrkeskvalifikasjoner og til-
setting av personer som ikke er kvalifiserte for 
stillingen.

D e p a r t e m e n t e t  legger til grunn at det 
kan oppstå tilfeller der barnehageeier vurderer 
det som nødvendig at den som blir ansatt som sty-
rer eller pedagogisk leder, behersker norsk på et 
høyere nivå enn det som lovfestes. Departementet 
vurderer fortsatt at det ikke er hensiktsmessig å 
begrense barnehageeiers styringsrett i slike tilfel-
ler. Departementet har vanskelig for å se at dette 
vil føre til at barnehageeier tilsetter personer som 
ikke er kvalifiserte for stillingen.

5.5.3 Unntak for personer som har norsk, 
samisk, svensk eller dansk som 
førstespråk

Det framgår av gjeldende forskrift om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedago-
gisk leder i barnehage fra annen stat § 4 fjerde 
ledd, at kravet om norskferdigheter ikke gjelder 
personer «som har norsk, samisk, svensk, dansk, 
islandsk eller færøysk som førstespråk».

Etter departementets vurdering bør personer 
som har norsk, samisk, svensk eller dansk som 
førstespråk, fortsatt ikke være omfattet av kravet, 
da departementet forutsetter at disse personene 
har tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne 
lede og følge opp det pedagogiske arbeidet i en 

norskspråklig barnehage. Departementet har 
merket seg at det er bred støtte for dette forslaget 
i høringen.

Departementet har merket seg at Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus mener at det bør presiseres 
at barnehageeier skal vurdere hvor mange ansatte 
som kan ha dansk eller svensk som førstespråk. 
Til dette vil d e p a r t e m e n t e t  bemerke at bar-
nehageeier uansett har ansvar for at den samlede 
bemanningen har tilstrekkelige norskferdigheter 
til at barnehagen kan drives i samsvar med barne-
hageloven og rammeplanen. Etter departemen-
tets vurdering er det derfor ikke nødvendig å 
regulere dette.

I høringsnotatet ba departementet høringsin-
stansene om særlig å gi innspill til om kravet om 
norskferdigheter også skal gjelde for personer 
som har islandsk eller færøysk som førstespråk. 
De høringsinstansene som har uttalt seg om dette 
spørsmålet, mener at kravet om norskferdigheter 
også bør gjelde for disse personene. Det er ingen 
høringsinstanser som uttaler at disse personene 
bør være unntatt fra kravet om norskferdigheter.

Etter departementets vurdering er det argu-
menter som taler både for og imot at personer 
som har islandsk eller færøysk som førstespråk, 
skal være unntatt fra kravet om norskferdigheter. 
På den ene siden er personer med treårig videre-
gående utdanning fra Island eller Færøyene, kvali-
fiserte for opptak til norsk barnehagelærerutdan-
ning uten tilleggskrav i norsk når den videregå-
ende utdanningen gir generelt opptaksgrunnlag 
til universiteter og høyskoler på Island eller Fær-
øyene, jf. forskrift om opptak til høgre utdanning 
§ 2-2 første ledd. Personer som har islandsk eller 
færøysk som førstespråk, trenger heller ikke å 
framlegge dokumenterte kunnskaper i svensk for 
å bli ansatt som «förskollärar» i Sverige. Hensynet 
til sammenhengen i regelverket kan derfor tilsi at 
disse personene ikke bør være omfattet av kravet 
om norskferdigheter for å bli ansatt som styrer 
eller pedagogisk leder i Norge.

På den andre siden legger departementet til 
grunn at personer som har islandsk eller færøysk 
som førstespråk, ikke nødvendigvis vil ha tilstrek-
kelige norskferdigheter til å kunne lede og følge 
opp det pedagogiske arbeidet i en norskspråklig 
barnehage. Etter departementets vurdering kan 
det derfor framstå som vilkårlig at disse perso-
nene skal være unntatt fra kravet om norsk-
ferdigheter.

Det bemerkes at Norge, Sverige, Danmark, 
Island og Finland har inngått en overenskomst om 
nordisk samarbeidsmarked for personer med 
yrkeskompetansegivende, høyere utdanning av 
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minst 3 års varighet, se overenskomst 24. oktober 
1990 nr. 1. Det framgår av artikkel 4 i overens-
komsten at «Danmark, Norge og Sverige kan som 
betingelse for godkjennelse kreve at en søker har 
tilfredsstillende kjennskap til enten det danske, 
norske eller svenske språk». Videre framgår det 
at «Finland og Island kan som betingelse for god-
kjennelse kreve at en søker har tilfredsstillende 
kjennskap til henholdsvis det finske og det island-
ske språk». I artikkel 16 er det fastslått at «Færøy-
ene og Grønland kan som betingelse for godkjen-
nelse kreve at en søker har tilfredsstillende kjenn-
skap til henholdsvis det færøyske og det grønland-
ske språk». Overenskomsten er altså ikke til hin-
der for at det skilles mellom norsk, dansk og 
svensk språk på den ene siden, finsk og islandsk 
språk på den andre siden og færøysk og grøn-
landsk språk på den tredje siden.

Etter en samlet vurdering legger departemen-
tet derfor til grunn at kravet om norskferdigheter 
også bør gjelde for personer som har islandsk 
eller færøysk som førstespråk. Departementet vil 
vise til tilsvarende vurdering i Prop. 170 L (2016 –
 2017).

5.5.4 Unntak for stillinger i barnehager som 
gir et tilbud på et annet språk enn 
norsk

Gjeldende språkkrav for å få utenlandske yrkes-
kvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder 
godkjent i Norge, gjelder uavhengig av om perso-
nen skal begynne å jobbe i en norskspråklig bar-
nehage eller i en barnehage som er opprettet for å 
gi et tilbud på et annet språk enn norsk. I 
høringsnotatet foreslo departementet å endre 
dette, slik at kravet om norskferdigheter ikke len-
ger skal gjelde stillinger i barnehager som er opp-
rettet for å gi et tilbud på et annet språk enn 
norsk.

Departementet har merket seg at Fylkesman-
nen i Oslo og Akershus mener at det i dag er et 
krav om at barnehager skal ha norsk eller samisk 
som hovedspråk. Fylkesmannen viser til at det for 
skoler godkjent etter friskoleloven er uttrykkelig 
regulert at undervisningsspråket skal være norsk 
eller samisk. Det finnes ingen tilsvarende ekspli-
sitt bestemmelse i opplæringsloven, men departe-
mentet har uttalt at kravet om at undervisnings-
språket skal være norsk eller samisk, likevel må 
anses å gjelde også for offentlige skoler. Fylkes-
mannen uttaler at det samme må gjelde for barne-
hager.

Til dette vil d e p a r t e m e n t e t  bemerke at 
barnehageloven ikke inneholder noe eksplisitt 

krav om at norsk skal være hovedspråk i barneha-
gen. Dersom barnehagen gir et tilbud på et annet 
språk enn norsk, vil dette imidlertid være noe som 
har betydning for foreldrenes forhold til barneha-
gen, og som dermed skal framgå av barnehagens 
vedtekter. Det er kun i samiske distrikt at kommu-
nen har ansvar for at barnehagetilbudet til 
samiske barn bygger på samisk språk, jf. barneha-
geloven § 8 tredje ledd. Departementet vil også 
bemerke at kravet i friskoleloven om at opplærin-
gen skal være på norsk eller samisk, ikke gjelder 
for internasjonale skoler, jf. friskoleloven § 2-1 
fjerde ledd andre punktum, og at det vil kunne gjø-
res unntak fra kravet for internasjonale og uten-
landske skoler godkjent etter opplæringsloven 
§ 2-12.

Departementet har merket seg at Fylkesman-
nen i Vestfold viser til at rammeplanen framhever 
styrerens rolle knyttet til samarbeid med rele-
vante institusjoner og instanser, slik som skolen, 
helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tje-
nesten og barnevernet. Det betyr at styreren må 
ha tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne 
kommunisere muntlig og skriftlig med andre 
instanser. Fylkesmannen mener derfor at stillin-
ger som styrer i barnehager som gir et tilbud på et 
annet språk enn norsk, ikke bør være unntatt fra 
kravet om norskferdigheter.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at det i dag 
er flere barnehager som er opprettet for å gi et til-
bud på et annet språk enn norsk. I dag er det for 
eksempel flere barnehager som har vedtektsfestet 
at de skal bygge på tysk, fransk eller engelsk 
språk. Selv om også slike barnehager skal drives i 
tråd med barnehageloven og rammeplanen, vil 
det pedagogiske arbeidet og kommunikasjonen 
med barna og foreldrene foregå på et annet språk 
enn norsk. Barn som går i slike barnehager, skal 
ofte begynne på en skole i utlandet eller på en 
skole i Norge som ikke bruker norsk som hoveds-
pråk. Barna har av den grunn ikke behov for å 
lære seg norsk på samme måte som barn som 
skal starte på norsk grunnskole. Etter departe-
mentets vurdering er det derfor ikke nødvendig at 
styrer og pedagogisk leder behersker norsk språk 
på samme måte som i norskspråklige barnehager. 
Departementet forutsetter at barnehagen ivaretar 
samarbeidet med andre instanser, selv om styrer 
og pedagogisk leder er unntatt fra det lovfestede 
kravet om norskferdigheter.

Utdanningsdirektoratet mener at det er uheldig 
at barnehageeier kan unnta seg fra kravet om 
norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder 
ved å endre barnehagens vedtekter. Direktoratet 
viser til at det er vanskelig å vite i hvor stor grad 
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barnehager vil gi et tilbud på et annet språk enn 
norsk, men at det kan være en risiko for at barn 
ikke får et tilfredsstillende barnehagetilbud.

D e p a r t e m e n t e t  vurderer det som lite 
sannsynlig at det vil oppstå situasjoner der barne-
hageeier endrer vedtektene på denne måten for å 
omgå kravet om norskferdigheter for styrer og 
pedagogisk leder. En slik vedtektsendring vil 
innebære at det pedagogiske arbeidet og kommu-
nikasjonen med barn og foreldre i hovedsak skal 
foregå på et annet språk enn norsk. Etter departe-
mentets vurdering er det vanskelig å se for seg til-
feller der barnehageeier velger å endre barneha-
gens profil på denne måten framfor å søke om dis-
pensasjon fra kravet om norskferdigheter for sty-
rer eller pedagogisk leder.

Departementet er dermed fortsatt av den opp-
fatning at kravet om norskferdigheter ikke skal 
gjelde for stillinger i barnehager som har ved-
tektsfestet at tilbudet skal gis på et annet språk 
enn norsk. Departementet vil vise til tilsvarende 
vurdering i Prop. 170 L (2016 – 2017).

5.5.5 Dispensasjon

Det framgår av gjeldende forskrift om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedago-
gisk leder i barnehage fra annen stat § 12 andre 
ledd, at en søker som ikke får godkjent yrkeskvali-
fikasjoner som styrer eller pedagogisk leder etter 
reglene i forskriften, likevel kan arbeide som sty-
rer eller pedagogisk leder dersom kommunen gir 
dispensasjon fra utdanningskravet. Det betyr at 
personer som ikke oppfyller gjeldende språkkrav, 
og som derfor ikke får yrkeskvalifikasjoner som 
styrer eller pedagogisk leder godkjent, likevel kan 
bli ansatt som styrer eller pedagogisk leder hvis 
vilkårene for å få dispensasjon fra utdanningskra-
vet er oppfylt.

Vilkårene for å få dispensasjon fra utdannings-
kravet er regulert i forskrift om pedagogisk 
bemanning og dispensasjon i barnehager § 3. Det 
framgår av denne bestemmelsen at kommunen 
«kan innvilge dispensasjon fra utdanningskravet 
for styrer og pedagogisk leder for inntil ett år av 
gangen, dersom barnehageeier søker om det og 
stillingen det søkes dispensasjon for har vært 
offentlig utlyst og det ikke har meldt seg kvalifi-
sert søker». Dispensasjonen gjelder den personen 
det søkes dispensasjon for og til en bestemt stil-
ling i en bestemt barnehage. Det er derfor ikke 
adgang til å ta med seg en dispensasjon fra én bar-
nehage til en annen barnehage.

Ved behandling av søknader om dispensasjon 
fra utdanningskravet, skal de reelle kvalifikasjo-

nene til den det søkes om dispensasjon for, vurde-
res av kommunen. Andre relevante momenter 
som kan tillegges vekt, er for eksempel hvor lenge 
vedkommende har utført relevant arbeid i barne-
hage og hvor sannsynlig det er at barnehagen 
innen rimelig tid kan få ansatt en kvalifisert søker. 
Søknader om dispensasjon fra utdanningskravet 
for pedagogisk leder skal inneholde en skriftlig 
uttalelse fra barnehagens styrer.

Departementets forslag innebærer at kravet 
om norskferdigheter skal knytte seg til tidspunk-
tet for ansettelsen i barnehagen, og ikke til god-
kjenningen av yrkeskvalifikasjonene. Det betyr at 
en søker som har fått yrkeskvalifikasjonene god-
kjent, men som ikke oppfyller kravet om norsk-
ferdigheter, ikke vil være kvalifisert til en stilling 
som styrer eller pedagogisk leder selv om søke-
ren oppfyller utdanningskravet.

I høringsnotatet foreslo departementet at kom-
munen fortsatt skal ha mulighet til å gi dispensa-
sjon fra kravet om norskferdigheter etter reglene i 
forskriften § 3. Departementet foreslo derfor at 
ordlyden i forskriften § 3 endres, slik at den fort-
satt åpner for å gi dispensasjon fra kravet om 
norskferdigheter for inntil ett år av gangen. Det 
betyr at bestemmelsen både vil kunne brukes i til-
feller der det ikke er søkere som oppfyller utdan-
ningskravet, og i tilfeller der det ikke er søkere 
som oppfyller kravet om norskferdigheter.

Det er flere høringsinstanser som har innspill 
til forslaget om å forskriftsfeste at kommunen kan 
gi dispensasjon fra kravet om norskferdigheter. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Tromsø kom-
mune støtter ikke forslaget om at kommunen kan 
gi dispensasjon fra kravet om norskferdigheter. 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til at til-
strekkelige norskferdigheter er så viktig at det i 
minst mulig grad bør åpnes for unntak. Videre 
viser Tromsø kommune til at god kommunikasjon 
er en forutsetning for at barnehagen skal kunne 
drives i samsvar med rammeplanen.

D e p a r t e m e n t e t  legger til grunn at det 
kan oppstå situasjoner der det ikke er søkere som 
oppfyller kravet om norskferdigheter. For at kra-
vet om norskferdigheter ikke skal få utilsiktede 
konsekvenser, mener departementet derfor at det 
bør forskriftsfestes en dispensasjonsadgang. 
Departementet vil vise til at flertallet av høringsin-
stansene støtter dette forslaget.

Departementet har merket seg at Utdannings-
forbundet mener at bestemmelsen bør inneholde 
et vilkår om at den personen som det gis dispensa-
sjon for, tilegner seg tilstrekkelige norsk-
ferdigheter i løpet av dispensasjonsperioden på ett 
år. Etter d e p a r t e m e n t e t s  vurdering er det 
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ikke hensiktsmessig å oppstille dette som et abso-
lutt vilkår for dispensasjon. Departementet legger 
imidlertid til grunn at barnehageeier legger til 
rette for at søkeren kan heve norskferdighetene 
sine i løpet av dispensasjonsperioden.

Høgskolen i Østfold viser i sin uttalelse til at 
kommunen bør vurdere antall dispensasjoner for 
å sikre at barnehagetilbudet opprettholder den 
kvaliteten den er pålagt å ha. Høgskolen foreslår 
at dispensasjon fra kravet om norskferdigheter 
maksimalt kan gis tre ganger. D e p a r t e m e n -
t e t  vil vise til at barnehageeier uansett har 
ansvar for at den samlede bemanningen har til-
strekkelige norskferdigheter til at barnehagen 
kan drives i samsvar med barnehageloven og ram-
meplanen. Som lokal barnehagemyndighet skal 
kommunen påse at barnehageeier oppfyller denne 
plikten. Etter departementets vurdering er det 
derfor ikke nødvendig å regulere at barnehagetil-
budet skal opprettholde den kvaliteten den er 
pålagt å ha.

Utdanningsdirektoratet viser i sin uttalelse til at 
ny § 18 b bør gi hjemmel til å fastsette forskrifts-
bestemmelser om dispensasjon, og ikke vise til 
forskriftsbestemmelser gitt med hjemmel i §§ 17 
og 18. Hvis ny § 18 b ikke gir departementet hjem-
mel til å fastsette dispensasjonsadgangen i for-
skrift, mener direktoratet at det vil bli en uklar 
hjemmelsrekke for dispensasjonsadgangen. 
D e p a r t e m e n t e t  er enig med direktoratet i 
at forslaget til ny bestemmelse ikke bør henvise 
direkte til den forskriftsbestemmelsen som regu-
lerer dispensasjonsadgangen. Selv om barnehage-
loven §§ 17 fjerde ledd og 18 fjerde ledd allerede 
gir departementet hjemmel til å fastsette den fore-
slåtte dispensasjonsadgangen i forskrift, kan rett-
stekniske hensyn tilsi at forskriftshjemmelen bør 
framgå direkte av den bestemmelsen som regule-
rer kravet om norskferdigheter. Departementet 
vil derfor endre forslaget til ny bestemmelse, i 
tråd med innspillet fra direktoratet.

Fylkesmannen i Vestfold viser i sin uttalelse til 
at forskriftsteksten kan misforstås når to ulike dis-
pensasjoner reguleres i samme ledd, og anbefaler 
at forskriftsteksten endres slik at midlertidig dis-
pensasjon fra utdanningskravet og midlertidig dis-
pensasjon fra kravet om norskferdigheter regule-

res i to separate ledd. D e p a r t e m e n t e t  vil 
vurdere den rettstekniske utformingen av for-
skriftsteksten i forbindelse med fastsettingen av 
endringsforskriften.

5.6 Departementets forslag

Departementet foreslår at det lovfestes at for å bli 
fast eller midlertidig ansatt som styrer eller peda-
gogisk leder, må personer med utenlandske 
yrkeskvalifikasjoner dokumentere norskferdig-
heter ved å ha
a) gjennomført og bestått opplæring i norsk på 

videregående skole
b) bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for uten-

landske studenter ved universitetene
c) bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i 

norsk språk og samfunnskunnskap for uten-
landske studenter

d) bestått test i norsk - Høyere nivå (Bergenstes-
ten), eller ha

e) avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på del-
prøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, 
lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Barnehageeier kan godta annen dokumentasjon 
av norskferdigheter. Barnehageeier kan ikke 
redusere kravet til nivået på norskferdigheter 
sammenlignet med de alternative kravene som er 
listet opp i forslaget til ny bestemmelse.

Departementet foreslår at kravet om norsk-
ferdigheter ikke skal gjelde personer som har 
norsk, samisk, svensk eller dansk som første-
språk. Departementet foreslår videre at kravet om 
norskferdigheter ikke skal gjelde stillinger i bar-
nehager som gir et tilbud på et annet språk enn 
norsk. I tillegg foreslår departementet at det for-
skriftsfestes at kommunen kan gi dispensasjon fra 
kravet om norskferdigheter for inntil ett år av gan-
gen dersom barnehageeier søker om det, stillin-
gen har vært offentlig utlyst og det ikke er søkere 
som oppfyller kravet om norskferdigheter. Forsla-
get til endringsforskrift var på høring sammen 
med lovforslaget, og vil tre i kraft samtidig som 
lovendringen.
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6  Barnehagetilbud ved behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK)

6.1 Bakgrunnen for forslaget

Det å kunne kommunisere godt med andre, både 
å gjøre seg forstått og forstå andre, er et grunnleg-
gende behov for alle mennesker og en forutset-
ning for utvikling og læring gjennom livet. Mest-
ring av språk har betydning for forholdet til andre 
mennesker, sosial status og mulighetene for å 
delta i samfunnet. Mennesker som helt eller del-
vis mangler tale, har behov for andre uttrykksfor-
mer. Disse uttrykksformene har fellesbetegnelsen 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). 
Med ASK menes alle former for kommunikasjon 
som støtter eller erstatter vanlig tale for personer 
som ikke har mulighet til å uttrykke seg gjennom 
tale. Eksempler på ASK er bruk av håndtegn, foto-
grafi, grafiske symboler eller konkreter. 
Handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk 
som må fortolkes og tillegges mening av andre, 
kan også omtales som ASK. ASK kan i tillegg 
innebære bruk av kommunikasjonshjelpemidler 
som for eksempel kommunikasjonsbøker, tema-
tavler eller talemaskiner.

God tilrettelegging for barn som har behov for 
ASK, er viktig for det enkelte barns utvikling, 
mulighet for lek og trivsel, og er også viktig i et 
tidlig innsats-perspektiv. Det er ikke egne bestem-
melser i barnehageloven som sier noe om tilrette-
legging for barn under opplæringspliktig alder 
med behov for ASK. Ut fra bestemmelser om bar-
nehagenes formål og innhold og om spesialpeda-
gogisk hjelp, kan det likevel utledes at det skal til-
rettelegges for at barn kan få bruke ASK i barne-
hagen og at barna om nødvendig kan få spesialpe-
dagogisk hjelp som for eksempel innebærer opp-
læring i bruk av ASK. For elever som har behov 
for ASK på skolen, følger det imidlertid eksplisitt 
av egne bestemmelser i opplæringsloven at elever 
skal få bruke ASK i opplæringen og at spesialun-
dervisning inkluderer nødvendig opplæring i å 
bruke ASK.

Det er behov for å sikre at barn under opplæ-
ringsplikt alder som har behov for ASK, får et til-

rettelagt tilbud i tråd med barnehageloven. En 
tydeligere regulering av ASK i barnehageloven, 
tilsvarende reguleringen i opplæringsloven, vil 
bidra til å sikre at barn med behov for ASK får et 
godt tilrettelagt barnehagetilbud.

6.2 Gjeldende rett

6.2.1 Internasjonale forpliktelser

FNs konvensjon om barns rettigheter (barnekon-
vensjonen) ble inkorporert i norsk lov i 2003 og 
gjelder som norsk lov. Barnekonvensjonen omfat-
ter et vidt spekter av rettigheter, og både sivile, 
politiske, økonomiske, sosiale og kulturelle rettig-
heter inngår i konvensjonen. Barnekonvensjonen 
har fire generelle prinsipper, som handler om 
ikke-diskriminering (artikkel 2), barnets beste 
(artikkel 3 nr. 1), barnets rett til liv og utvikling 
(artikkel 6), og barnets rett til å bli hørt (artikkel 
12). Barnekonvensjonen går foran annen lov, og 
annet regelverk må være i tråd med konvensjo-
nen.

I 2013 ratifiserte Norge FNs konvensjon om 
rettighetene til mennesker med nedsatt funksjons-
evne. Det står blant annet i artikkel 7 nr. 1 at par-
tene skal «treffe alle hensiktsmessige tiltak for å 
sikre at barn med nedsatt funksjonsevne kan nyte 
alle menneskerettigheter og grunnleggende frihe-
ter fullt ut og på lik linje med andre barn.» I nr. 3 
vises det til at partene skal «sikre at barn med 
nedsatt funksjonsevne har rett til fritt å gi uttrykk 
for sine synspunkter i alle forhold som berører 
dem, og at deres synspunkter tillegges behørig 
vekt i samsvar med barnas alder og modenhet, på 
lik linje med andre barn, og at de har krav på hjelp 
tilpasset deres nedsatte funksjonsevne og alder 
for å kunne utøve denne rettigheten.»

I konvensjonens artikkel 24 om utdanning nr. 
3 bokstav a heter det at konvensjonspartene blant 
annet skal «legge til rette for innlæring av punkt-
skrift, alternativ skrift, alternative og supplerende 
kommunikasjonsformer [..]».
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6.2.2 Barnehageloven

Barnehageloven har ikke bestemmelser som sær-
skilt regulerer tilrettelegging av barnehagetilbu-
det for barn som har behov for alternative og sup-
plerende kommunikasjonsformer (ASK). Loven 
inneholder imidlertid generelle bestemmelser om 
hva barnehagetilbudet til alle barn skal inneholde, 
inkludert barn med behov for ASK.

Det framgår av barnehageloven § 1 første ledd 
at barnehagetilbudet skal «ivareta barnas behov 
for omsorg og lek, og fremme læring og danning 
som grunnlag for allsidig utvikling». I forarbei-
dene til § 1 første ledd (Ot.prp. nr. 72 (2004 – 2005) 
side 23) er det blant annet presisert at bestemmel-
sen skal legge til rette for selvutfoldelse og «sikre 
individuell oppfølgning, støtte og stimulering». 
Etter barnehageloven § 2 andre og fjerde ledd 
skal barnehagen gi barn «muligheter til lek, livsut-
foldelse og meningsfylte opplevelser og aktivite-
ter» og «gi utfordringer med utgangspunkt i bar-
nets interesser, kunnskaper og ferdigheter». Bar-
nehagen skal ta hensyn til blant annet barnets 
alder og funksjonsnivå, jf. tredje ledd. I forarbei-
dene til § 2 (Ot.prp. nr. 72 (2004 – 2005) side 108) 
utdypes dette slik:

«[Dagens tredje ledd] innebærer en lovfesting 
av rammeplanens føringer om å støtte og ta 
hensyn til det enkelte barnet. Slik individuell 
tilpasning er nødvendig i en virksomhet som 
verdsetter barndommens egenverdi og hvor 
alle barn skal kunne nyttiggjøre seg det tilbu-
det som gis. Barn med særskilte behov kan 
trenge et spesielt tilrettelagt barnehagetilbud 
for å sikres et fullverdig tilbud, og dette må det 
legges til rette for.»

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold 
og oppgaver (rammeplanen) fastslår at barneha-
gen skal fremme kommunikasjon og språk og 
anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og 
kommunikasjonsuttrykk. Barna skal få kommuni-
sere på de måter som er naturlige og nødvendige 
basert på sine egne forutsetninger. Rammeplanen 
utdyper også barnehagens plikt til å tilrettelegge 
det allmennpedagogiske tilbudet for barn som 
trenger ekstra støtte.

Samlet sett kan det utledes av barnehageloven 
§§ 1 og 2 supplert med rammeplanens formulerin-
ger, at for å kunne gi et tilrettelagt barnehagetil-
bud i tråd med barnehageloven, må barnehagen 
legge til rette for at barn som helt eller delvis man-
gler tale får bruke ASK innenfor det ordinære bar-
nehagetilbudet.

Vedtak om spesialpedagogisk hjelp gis til barn 
som har behov for en mer omfattende tilpasning 
av barnehagetilbudet enn det som kan gis innen-
for det ordinære barnehagetilbudet. Barnehagelo-
ven § 19 a gir barn under opplæringspliktig alder 
rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har 
«særlige behov for det». Avgjørelsen av om barnet 
har særlige behov for spesialpedagogisk hjelp er 
en skjønnsmessig vurdering. Særlige behov inne-
bærer at barnets behov må være mer omfattende 
enn det behovet barn på samme alder vanligvis 
har. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi 
barn tidlig hjelp og støtte i utvikling av for eksem-
pel språklige og sosiale ferdigheter. Før kommu-
nen eller fylkeskommunen fatter vedtak om spesi-
alpedagogisk hjelp, skal det foreligge en sakkyn-
dig vurdering, jf. barnehageloven § 19 d. Det er 
den pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT) som 
utarbeider den sakkyndige vurderingen. Vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp kan også omfatte 
utstyr som er nødvendig for å gjennomføre hjel-
pen. Det er den sakkyndige vurderingen som 
beskriver barnets behov for særskilt materiell 
eller utstyr. Den kan også angi behov for særskilt 
kompetanse hos den eller de som skal utføre hjel-
pen. Det er kommunen som er ansvarlig for å gi 
spesialpedagogisk hjelp, uavhengig av om barnet 
går i en kommunal eller privat barnehage eller 
ikke går i barnehage.

Reglene om spesialpedagogisk hjelp ble gjen-
nomgått og oppdatert i Prop. 103 L (2015 – 2016), 
da bestemmelsene om spesialpedagogisk hjelp, 
tegnspråkopplæring mv. ble flyttet fra opplærings-
loven til nytt kapittel V A i barnehageloven. Det 
følger eksplisitt av merknaden til barnehageloven 
§ 19 a at spesialpedagogisk hjelp kan omfatte bruk 
av ASK:

«Spesialpedagogisk hjelp kan omfatte ulike til-
tak, for eksempel språklige, motoriske eller 
sosiale hjelpetiltak. Hjelpen kan også inne-
holde bruk av alternativ og supplerende kom-
munikasjon (ASK). Hvilke tiltak den spesialpe-
dagogiske hjelpen skal inneholde, vil avhenge 
av hvilke behov barnet har. Spesialpedagogisk 
hjelp omfatter et videre spekter av hjelpetiltak 
enn spesialundervisning. Tilbud om foreldre-
rådgivning skal alltid inngå i den spesialpeda-
gogiske hjelpen. Spesialpedagogisk hjelp kan 
for eksempel dreie seg om støtte til språklig, 
sosial eller motorisk utvikling, som er grunn-
leggende for barnets trivsel og helhetlige utvik-
ling. Spesialpedagogisk hjelp omfatter også 
språkstimuleringstiltak, både for språkutvik-
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ling generelt og for norskferdigheter spesielt, 
dersom barnet har et særlig behov for dette.»

Barn som trenger ASK har ofte svært ulike behov, 
og vil trenge individuelle og tilpassede løsninger. I 
mange tilfeller vil barnet ha sammensatte vansker, 
og bruk av ASK vil inngå som ett av flere hjelpetil-
tak. Hvilke tiltak den spesialpedagogiske hjelpen 
skal inneholde for barn med behov for ASK, vil 
avhenge av barnets behov. Hjelpen kan for eksem-
pel innebære at barnet får opplæring i bruk av 
ASK.

Kommunen som barnehagemyndighet har det 
juridiske og økonomiske ansvaret for at barn med 
nedsatt funksjonsevne får et egnet tilrettelagt bar-
nehagetilbud, jf. barnehageloven § 19 g. Kommu-
nens tilretteleggingsplikt gjelder tiltak som er 
nødvendige for at barnet skal kunne nyttiggjøre 
seg av barnehageplassen. Dette kan for eksempel 
være bygningsmessige tiltak eller ressurser i 
form av miljøterapeuter eller personlige assisten-
ter. Barn med behov for ASK kan ha behov for til-
rettelegging etter § 19 g i kombinasjon med ved-
tak om spesialpedagogisk hjelp.

6.2.3 Opplæringsloven og friskoleloven

Opplæringsloven og friskoleloven har egne 
bestemmelser som ASK (opplæringsloven § 2-16 
for grunnskolen, § 3-13 for videregående opplæ-
ring og § 4A-13 for voksne og friskoleloven § 3-
14). Bestemmelsene tydeliggjør at elever som har 
behov for ASK, skal få benytte ASK i opplæringen 
og at retten til spesialundervisning inkluderer 
nødvendig opplæring i bruk av ASK. Bestemmel-
sene presiserer hva som ligger i reglene om tilpas-
set opplæring og spesialundervisning, men inne-
bærer ingen ytterligere rettigheter. I de tilfellene 
der eleven kun bruker ASK som en del av tilpasset 
opplæring, fattes det ikke enkeltvedtak.

6.3 Høringsforslaget

I høringsnotatet foreslo departementet at det pre-
siseres i barnehageloven at barn som helt eller 
delvis mangler funksjonell tale og har behov for 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), 
skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og 
nødvendige kommunikasjonsmidler i barneha-
gen. Departementet viste til at dette betyr at bar-
nehagen må tilrettelegge for at barna kan få bruke 
ASK innenfor det ordinære barnehagetilbudet og 
at slik tilrettelegging ikke krever vedtak om spesi-
alpedagogisk hjelp.

Departementet foreslo også at det presiseres i 
barnehageloven at spesialpedagogisk hjelp inklu-
derer nødvendig opplæring i bruk av ASK. Med 
dette mente departementet både opplæring i å 
bruke utstyret barnet trenger for å kommunisere, 
og opplæring i å kommunisere med eller uten 
utstyr. Hvilke tiltak den spesialpedagogiske hjel-
pen skal inneholde for det enkelte barn, vil 
avhenge av hvilke behov barnet har.

Departementet presiserte i høringsnotatet at 
forslaget ikke innebærer at det innføres nye rettig-
heter, men at forslaget er en tydeliggjøring av gjel-
dende rett.

6.4 Høringsuttalelser

Det er 37 høringsinstanser som har uttalt seg om 
forslaget om å ha en tydeligere regulering av ASK 
i barnehageloven. Av disse er det 33 som støtter 
forslaget. Det er bare én instans, en barnehage, 
som eksplisitt uttaler at de ikke støtter forslaget. 
Tre høringsinstanser har gitt innspill uten at det 
gis uttrykk for om de støtter forslaget eller ikke.

Instansene som støtter forslaget, herunder 
Private barnehagers landsforbund (PBL), Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet, Norsk forbund for 
utviklingshemmede og flere kommuner, peker på 
at en presisering er viktig for å sikre at barn med 
behov for ASK får et tilrettelagt tilbud tidlig. Det 
vises også til at presiseringen vil bidra til å unngå 
misforståelser om barnas rettigheter, og at det 
kan føre til økt oppmerksomhet om temaet.

Flere instanser har innspill til hva som kan for-
ventes av tilrettelegging innenfor det ordinære 
barnehagetilbudet, og hva som krever vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp. Fylkesmannen i Vestfold 
mener det bør tydeliggjøres hvilke tiltak som 
omfattes av det ordinære barnehagetilbudet, slik 
at barnehageeier og barnehagemyndighet får en 
felles forståelse av barnets behov i et brukerper-
spektiv. Barneombudet er inne på det samme i sitt 
høringssvar. Barneombudet uttaler:

«Barneombodet er einige i at opplæring i bruk 
av ASK kan vere ein del av den spesialpedago-
giske hjelpa i barnehagen. Likevel kan forhal-
det mellom ASK og spesialpedagogisk hjelp 
vere uklårt. Vi er bekymra for at dette går ut 
over hjelpa barna får. Vi ber derfor om at depar-
tement i merknadene i lovproposisjonen utdju-
par kva som er forholdet mellom ASK og spesi-
alpedagogisk hjelp. Når er det naudsynt med 
vedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn 
med behov for alternativ og supplerande kom-
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munikasjon, og når kan hjelpa givast etter ny 
§ 19j første ledd? Her blir grenseflata viktig, og 
det vil kunne bli store skilnader i praksis.»

Barneombudet mener også at en regulering tilsva-
rende opplæringsloven ikke vil være tilstrekkelig. 
Barneombudet viser til at bestemmelsen ikke gir 
noen nye rettigheter og at den kan gi inntrykk av 
at barnet har flere rettigheter enn loven gir. Bar-
neombudet mener det bør være en individuell 
rett, slik at kommunen fatter enkeltvedtak og for-
eldre har mulighet til å klage til fylkesmannen.

Tromsø kommune stiller spørsmål ved hvilken 
grad av tilrettelegging for ASK som er mulig 
innenfor det ordinære barnehagetilbudet med de 
kostnader dette vil medføre. Kommunen peker 
også på at tilrettelegging av barnehagetilbudet 
etter barnehageloven § 19 g ikke er nevnt og at 
det bør fremkomme av merknadene at vedtak 
etter denne bestemmelsen kan være nødvendig. 
Kommunen mener at det i de fleste tilfeller vil 
være behov for et slikt vedtak, da manglende kom-
munikasjonsferdigheter kan defineres som en 
nedsatt funksjonsevne.

Trondheim kommune viser til at tid til å produ-
sere og utvikle ASK-materiell bør være en del av 
enkeltvedtaket om spesialpedagogisk hjelp, og at 
det ikke kan forventes at barnehager løser dette 
omfattende arbeidet innenfor ordinære rammer. 
PBL viser til en økning i antall henvendelser angå-
ende barn med behov for særskilt tilrettelegging. 
PBL uttaler:

«Henvendelsene gjelder i hovedsak man-
glende ressurstildeling i henhold til barneha-
geloven § 19g) i tilfeller hvor barnehagen man-
gler de nødvendige forutsetninger for å ivareta 
spesifikke og individuelle behov til barn med 
nedsatt funksjonsevne innenfor rammene av 
det allmennpedagogiske tilbudet. PBL mener 
at årsaken til problemene rundt praktisering av 
disse reglene ligger i at regelverket som angir 
grensene mellom barnehagens og kommu-
nens ansvar for tilrettelegging er svært vagt 
formulert og skjønnsmessig betinget. PBL 
mener derfor at det må presiseres i lovteksten 
at kommunen er ansvarlig for å påse at barnet 
sikres mulighet til å bruke ASK i barnehagen, 
og at dette finansieres.»

Utdanningsdirektoratet viser i sitt høringssvar til at 
i de fleste tilfeller der et barn har krav på spesial-
pedagogisk hjelp, vil barnet ikke ha behov for 
ASK. Derfor foreslår direktoratet at andre ledd i 
bestemmelsen endres til «Spesialpedagogisk hjelp 

etter § 19 a kan inkludere nødvendig opplæring i 
bruk av alternativ og supplerende kommunika-
sjon.»

OsloMet stiller spørsmål ved om betegnelsen 
«barn som helt eller delvis mangler funksjonell 
tale» vil inkludere barn som har rett til tegnsprå-
kopplæring. De mener det er uklart om også barn 
med rett til tegnspråkopplæring omfattes av den 
nye bestemmelsen. Fylkesmannen i Rogaland tar 
opp en problemstilling som gjelder talemaskiner:

«[..]Her har vi erfart gjennom klagesaker og 
andre henvendelser at det ofte oppstår spørs-
mål omkring ansvar for vedlikehold og oppda-
tering av nødvendig programvare. I en del til-
feller opplever foreldre at de blir sittende med 
dette ansvaret alene. Det kan etter vår vurde-
ring være en fordel å få frem i merknader til lov-
teksten at barnehagen og/ eller kommunen 
har ansvar for dette. Slik oppdatering er av 
avgjørende betydning for barnets utvikling og 
utnyttelse av sitt potensiale.»

Flere høringsinstanser peker på at det er viktig 
med et språkmiljø for barn med behov for ASK og 
at det er avgjørende at ansatte i barnehagen og 
andre kan kommunisere med barnet. Det vises 
også til utfordringer når det gjelder ASK-kompe-
tanse blant barnehageansatte og at det er behov 
for økt kompetanse.

Statped viser til at retten som er foreslått er 
parallell til den retten som barn med tegnspråk-
opplæring har, og derfor bør ha et likeverdig inn-
hold for å sikre språkutvikling og muligheter for 
kommunikasjon. Statped mener også at bestem-
melsen bør inneholde et punkt om foreldrerådgiv-
ning fra PPT. Statped uttaler i sin høringsuttalelse:

«Vår erfaring frå tilsvarande endring i opplæ-
ringslova er at dette har hatt stor betydning for 
både merksemd på elevar som har behov for 
ASK, og skuletilbodet til svært mange i denne 
elevgruppa. Vi ser likevel at det er viktig å foku-
sere på at ASK blir lært på samme måte som 
anna språk, og at ein sikrar tilgang på eit språk-
miljø. Dette er noko ein har fått til kring bruk 
av teiknspråk, og vi ønskjer derfor at det vert 
tatt inn i lova at ein også skal bli møtt med bruk 
av ASK»

Utdanningsforbundet viser til at det er i det daglige 
arbeidet, og i relasjonen mellom de ansatte og bar-
net, at kommunikasjonen må fungere. Utdan-
ningsforbundet mener derfor at retten til spesial-
pedagogisk hjelp må inkludere nødvendig opplæ-
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ring i bruk av ASK for alle ansatte som jobber med 
barnet i barnehagen. Utdanningsforbundet mener 
videre at opplæring i bruk av ASK vil bety økte 
utgifter for kommunene. Kommunene må finne 
tid til opplæringen og man må skaffe vikar den 
tiden opplæringen tar. Dersom ikke dette er på 
plass, vil tilbudet til barnegruppen «betale» for 
nødvendig kompetanseheving for å møte enkelt-
barns behov. Forbundet viser også til at PP-tje-
nesten må ha større kapasitet for å imøtekomme 
behovet for opplæring i bruk av ASK.

Funksjonshemmedes fellesforbund viser til at for-
eldre og ansatte må få opplæring tilsvarende for-
eldre til barn som bruker tegnspråk. Også Oslo-
Met viser til at andre barn og voksne i barnets bar-
nehage og familie har behov for opplæring i bruk 
av ASK. OsloMet foreslår at det presiseres at spe-
sialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nød-
vendig opplæring i bruk av alternativ og supple-
rende kommunikasjon for det barnet som har 
behov for det, dets foreldre, barnehagepersonalet 
og andre barn i barnegruppen.

ISAAC Norge mener at personalet som arbei-
der med barna bør oppfylle bestemte kompetanse-
krav i tillegg til kravene som barnehagelærer. 
Kompetanse i ASK vil si at personalet er i stand til 
å gjøre språkmiljøet tilgjengelig for barn som tren-
ger ASK.

Flere høringsinstanser har kommet med inn-
spill til de økonomiske og administrative konse-
kvensene av forslaget. KS mener forslaget sann-
synligvis vil bidra til økt kompetansebehov i bar-
nehagene. For at bruk av ASK skal gi best mulig 
effekt for barnet, er det klokt at hele personal-
gruppen har kompetanse og ikke bare enkelte 
ansatte. KS mener at en antatt økt oppmerksom-
het om ASK også vil bidra til økte kostnader for 
kommunene og barnehagesektoren til både kom-
petanseutvikling og ressurser til spesialpedago-
gisk hjelp. KS ber derfor departementet innta 
disse momentene i en bredere vurdering av de 
økonomiske og administrative konsekvensene 
ved en lovfestet rett til ASK. Også Randaberg kom-
mune og Ørsta kommune mener forslaget vil ha 
økonomiske konsekvenser ettersom den nye 
bestemmelsen blir utformet som en lovfestet ret-
tighet.

Noen av høringsinstansene har kommentert at 
retten til å bruke ASK også må gjelde barn under 
opplæringspliktig alder som ikke går i barnehage. 
ISAAC Norge ønsker at rettigheten skal gjelde alle 
barn under opplæringspliktig alder, ikke bare 
barn som går i barnehage, og mener det bør 
fremgå av bestemmelsen. Også Celebral Parese-
foreningen mener det må presiseres at bestemmel-

sen også gjelder for barn som ikke går i barne-
hage. Statped viser til at retten også må gjelde om 
barnet er hjemme, og om de er på sykehus eller i 
institusjon.

6.5 Departementets vurderinger

6.5.1 Behov for å presisere tilbudet til barn 
med behov for ASK i barnehageloven

Det å kunne uttrykke seg muntlig, kommunisere 
med andre og gjøre seg forstått, er en forutset-
ning for trivsel, utvikling og læring. For barn som 
helt eller delvis mangler funksjonell tale, vil mulig-
heten til å kunne uttrykke seg muntlig innebære å 
uttrykke seg gjennom alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK). Disse barna har behov for 
å bruke sin individuelle kommunikasjonsform 
som erstatning for eller som støtte til talen.

ASK er en samlebetegnelse og omfatter ulike 
måter å kommunisere på. Noen kan ha behov for 
alternative kommunikasjonsformer som erstatter 
talen fullstendig (alternativ kommunikasjon). 
Andre har behov for supplerende kommunika-
sjonsformer som kan støtte eksisterende tale hvis 
denne er utydelig eller svak (supplerende kom-
munikasjon). Kommunikasjonsformer varierer og 
kan for eksempel være håndtegn, fotografier, gra-
fiske symboler, konkrete handlinger, væremåter 
og kroppslige uttrykk. Personer som benytter 
ASK kan også ha behov for hjelpemidler. Kommu-
nikasjonshjelpemidler kan for eksempel være 
kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaski-
ner.

Personer som har behov for ASK er svært 
ulike, og trenger individuelle og tilpassede løsnin-
ger. Noen har behov for et livslangt alternativ til 
tale, mens andre kan utvikle talespråk ved hjelp av 
ASK. Enkelte behøver støtte til det talespråket de 
allerede har. Noen personer forstår alt som andre 
sier, men mangler selv talespråk. Andre mangler 
talespråk eller har en forsinket eller avvikende 
språkforståelse. En del har ulike former for sanse-
tap, som hørselshemming og synshemming, eller 
en kombinasjon av disse. Noen har også moto-
riske vansker som fører til redusert mobilitet og 
bevegelighet.

De aller fleste barn i Norge går i dag i barne-
hage før de begynner på skolen, og barnehagen 
spiller derfor en viktig rolle i barns utvikling av 
språk- og kommunikasjonsferdigheter. For små 
barn vil det være en del av språkutviklingen å 
kommunisere med kroppsspråk, håndbevegelser 
og væremåter. Det er en naturlig del av språkut-
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viklingen og innebærer ikke nødvendigvis at 
barna har behov for å benytte ASK.

Det er viktig at barn som går i barnehage og 
har behov for å benytte ASK, eller behov for opp-
læring i å bruke ASK, får dette tilrettelagt. Kom-
munikasjon og språk påvirker alle sider ved bar-
nets utvikling, og er også viktig for barnets trivsel. 
For barn med kommunikasjonsvansker er det 
ekstra viktig at barnehagen gir tidlig og god hjelp 
slik at de får et likeverdig tilbud og kan utvikle seg 
ut fra sine egne evner og forutsetninger. Departe-
mentet vil vise til at prinsippet om tidlig innsats til-
sier at hjelpen og innsatsen settes inn så tidlig 
som mulig.

Det er ikke egne bestemmelser i barnehagelo-
ven som regulerer bruk av ASK for barn under 
opplæringspliktig alder. At barn skal få bruke ASK 
i barnehagen og at ASK kan være en del av den 
spesialpedagogiske hjelpen, kan derfor ikke leses 
direkte av barnehageloven. Dette gjør at det ikke 
er lett å finne fram til hvilke regler som gjelder for 
barn med behov for ASK i dag. Departementet 
mener at en tydeliggjøring i regelverket er viktig i 
et brukerperspektiv og for å bidra til å sikre at 
barn med behov for ASK får et tilrettelagt tilbud i 
tråd med barnehageloven. Også flere høringsin-
stanser viser til at det er nødvendig med en slik 
presisering i barnehageloven. En presisering er 
viktig for å sikre at barn med behov for ASK får et 
tilrettelagt tilbud tidlig, noe som er viktig i lys av 
tidlig innsats. Det vises også til at presiseringen 
vil bidra til å unngå misforståelser om barnas ret-
tigheter og at det kan føre til økt oppmerksomhet 
om temaet.

6.5.2 Hva innebærer en presisering 
i barnehageloven

Departementet foreslo i høringsnotatet at det skal 
stå eksplisitt i loven at barn som helt eller delvis 
mangler funksjonell tale og har behov for ASK, 
skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og 
nødvendige kommunikasjonsmidler i barneha-
gen. At barn som har behov for ASK, skal få bruke 
egnede kommunikasjonsformer og nødvendige 
kommunikasjonsmidler i barnehagen, er en presi-
sering av hva som i dag forutsettes av tilretteleg-
ging etter barnehageloven §§ 1 og 2 og rammepla-
nen (se omtale under punkt 6.2.2) og krever ikke 
enkeltvedtak. Departementet foreslo også å 
skrive eksplisitt i loven at spesialpedagogisk hjelp 
inkluderer nødvendig opplæring i bruk av ASK. At 
ASK kan inngå i den spesialpedagogiske hjelpen, 
følger i dag av merknaden til § 19 a (se omtale 
under punkt 6.2.2).

En tydeliggjøring i loven av at barn skal få 
bruke ASK og at ASK kan inngå i den spesialpeda-
gogiske hjelpen, innebærer at man lovfester noe 
som allerede følger av gjeldende rett og vil tilsvare 
bestemmelsen om ASK i opplæringsloven.

Barneombudet viser til at bestemmelsen ikke 
gir noen nye rettigheter og at den kan gi inntrykk 
av at barnet har flere rettigheter enn loven gir. 
Barneombudet mener barn med behov for ASK 
bør ha en individuell rett, slik at kommunen fatter 
enkeltvedtak og foreldre har mulighet til å klage 
til fylkesmannen. D e p a r t e m e n t e t  vil vise til 
at selv om bestemmelsen ikke gir noen nye rettig-
heter, tydeliggjør den at spesialpedagogisk hjelp 
etter barnehageloven § 19 a inkluderer nødvendig 
opplæring i ASK. Barn med behov for ASK, kan 
også ha andre behov som gjør at barnet trenger 
spesialpedagogisk hjelp. Etter § 19 a fattes det 
enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen.

6.5.3 Når kreves det vedtak om 
spesialpedagogisk hjelp

Flere høringsinstanser mener det er noe uklart 
hva som kan forventes av tilrettelegging innenfor 
det ordinære barnehagetilbudet og hva som kre-
ver vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Barneom-
budet ber om en avklaring på når det er nødvendig 
med vedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn 
med behov for ASK, og når kan hjelpen kan gis 
etter ny bestemmelse. PBL viser til at regelverket 
som angir grensene mellom barnehagens og 
kommunens ansvar for tilrettelegging, er svært 
vagt formulert og skjønnsmessig betinget. PBL 
mener derfor at det må presiseres i lovteksten at 
kommunen er ansvarlig for å påse at barnet sikres 
mulighet til å bruke ASK i barnehagen, og at dette 
finansieres.

D e p a r t e m e n t e t  vil først understreke at 
forslaget til en ny bestemmelse om ASK i barne-
hageloven ikke innebærer at det innføres nye ret-
tigheter, men at det er en tydeliggjøring av det 
som allerede følger av gjeldende rett.

Departementet foreslår for det første at det 
presiseres at barn som helt eller delvis mangler 
funksjonell tale og har behov for ASK, skal få 
bruke egnede kommunikasjonsformer og nødven-
dige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Dette 
innebærer at barnehagen må tilrettelegge for at 
barna kan få bruke ASK innenfor det ordinære 
barnehagetilbudet. Dette betyr blant annet at barn 
skal få ha med seg og benytte de hjelpemidlene 
som barnet trenger for å kommunisere. Dersom 
et barn for eksempel har behov for å bruke tale-
maskin for å kommunisere, skal barnet få ha 
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denne med seg i barnehagen og benytte denne til 
å kommunisere. At barn som har behov for ASK, 
skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og 
nødvendige kommunikasjonsmidler i barneha-
gen, er en presisering av hva som i dag forutsettes 
av tilrettelegging etter barnehageloven §§ 1 og 2 
og rammeplanen, og krever ikke enkeltvedtak.

For det andre foreslår departementet at det 
presiseres at spesialpedagogisk hjelp inkluderer 
nødvendig opplæring i bruk av ASK. Barn med 
behov for ASK trenger ofte opplæring i å bruke 
hjelpemidlene som trengs for å kommunisere. 
Slik opplæring faller utenfor det ordinære barne-
hagetilbudet og skal derfor gis som spesialpeda-
gogisk hjelp etter barnehageloven § 19 a. Dette 
innebærer både opplæring i å bruke utstyret bar-
net trenger for å kommunisere og opplæring i å 
kommunisere med eller uten utstyr. Opplæring i å 
bruke ASK er en forutsetning for at barna skal ha 
mulighet til å kommunisere. Departementet 
mener derfor at det er viktig at det står eksplisitt i 
loven at vedtak om spesialpedagogisk hjelp inklu-
derer nødvendig opplæring i bruk av ASK. Spesi-
alpedagogisk hjelp gis til barn som har behov for 
ytterligere tilrettelegging for å bruke ASK enn det 
som kan gjøres innenfor det ordinære barnehage-
tilbudet. At ASK kan inngå i den spesialpedago-
giske hjelpen, følger i dag av merknaden til § 19 a. 
Det er kommunen som er ansvarlig for å gi barnet 
spesialpedagogisk hjelp. Det står eksplisitt i § 19 
a.

Dersom et barn trenger utstyr for å benytte 
ASK, må det følge av vedtaket om spesialpedago-
gisk hjelp. Dette faller utenfor ordinær tilretteleg-
ging i den enkelte barnehage. Det er kommunen 
som har ansvaret for å oppfylle retten til spesialpe-
dagogisk hjelp, jf. barnehageloven § 19 a. Oppda-
teringer og reparasjoner av talemaskiner vil også 
være kommunens ansvar.

Tromsø kommune peker på at tilrettelegging av 
barnehagetilbudet etter barnehageloven § 19 g 
ikke er nevnt og at det bør fremkomme av 
merknadene at vedtak etter denne bestemmelsen 
kan være nødvendig. Kommunen mener at det i 
de fleste tilfeller vil være behov for et slikt vedtak, 
da manglende kommunikasjonsferdigheter kan 
defineres som en nedsatt funksjonsevne. 
D e p a r t e m e n t e t  vil vise til barn med behov 
for ASK også kan ha behov for tilrettelegging etter 
barnehageloven § 19 g om nedsatt funksjonsevne. 
Departementet er enig i at det er hensiktsmessig 
å omtale dette i merknaden til bestemmelsen.

OsloMet stiller spørsmål ved om også barn 
med rett til tegnspråkopplæring omfattes av den 
nye paragrafen. D e p a r t e m e n t e t  vil vise til 

at norsk tegnspråk har status som offisielt språk, 
og derfor ikke regnes som ASK. Det er en egen 
bestemmelse som regulerer retten til tegnspråk i 
barnehageloven § 19 h. Som nevnt kan ASK inne-
bære bruk av håndtegn. Dette kan omfatte for 
eksempel tegn-til-tale. I visse tilfeller kan barn 
som har rett til tegnspråk etter § 19 h, også ha 
behov for ASK, og da vil barnet omfattes av 
bestemmelsen.

Utdanningsdirektoratet viser i sitt høringssvar 
til at i de fleste tilfeller der et barn har krav på spe-
sialpedagogisk hjelp, vil barnet ikke ha behov for 
ASK. Derfor foreslår Utdanningsdirektoratet at 
andre ledd i bestemmelsen endres til «Spesialpe-
dagogisk hjelp etter § 19 a kan inkludere nødven-
dig opplæring i bruk av alternativ og supplerende 
kommunikasjon.» D e p a r t e m e n t e t  vil vise 
til at behovet for ASK ikke opphører med vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp. Spesialpedagogisk 
hjelp etter § 19 a gis dersom et barn har «særlige 
behov for det». At spesialpedagogisk hjelp inklu-
derer nødvendig opplæring i ASK, anser departe-
mentet som en viktig presisering fordi det ofte er 
opplæring barnet har særlig behov for, og som 
derfor må gis til barnet som spesialpedagogisk 
hjelp. Opplæring i ASK gis i den utstrekning det 
er nødvendig, jf. forslaget til ny § 19 i i barnehage-
loven. Det er derfor ikke behov for å skrive inn 
kan inkludere, slik direktoratet foreslår. Departe-
mentet viser for øvrig til at tilsvarende formule-
ring er valgt i opplæringslovens bestemmelser om 
ASK.

6.5.4 Barn med behov for ASK som ikke går 
i barnehage

Statped, ISAAC Norge og Celebral Parese-forenin-
gen har kommet med innspill om at bestemmelsen 
om ASK også må gjelde barn under opplærings-
pliktig alder som ikke går i barnehage. Det blir 
blant annet vist til at retten til å bruke ASK må 
gjelde når barnet er hjemme, på sykehus eller i 
institusjon.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at retten til 
spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven 
§ 19 a gjelder uavhengig av om barnet går i barne-
hage. Dette står eksplisitt i § 19 a. Barn som ikke 
går i barnehage og har behov for spesialpedago-
gisk hjelp for å kunne bruke ASK, har dermed 
også rett til spesialpedagogisk hjelp. Ettersom det 
ikke fattes vedtak etter ASK-bestemmelsen, men 
etter bestemmelsen om spesialpedagogisk hjelp, 
er det ikke hensiktsmessig å presisere dette i 
ASK-bestemmelsen. Departementet vil tydelig-
gjøre dette i merknaden til bestemmelsen.
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At et barn som ikke går i barnehage skal få 
bruke ASK, kan ikke reguleres i barnehageloven.

6.5.5 Kompetanse i ASK blant 
barnehageansatte

Flere høringsinstanser peker på at det er viktig 
med et språkmiljø for barn med behov for ASK og 
at det er avgjørende at ansatte i barnehagen og 
andre kan kommunisere med barnet. Det vises 
også til utfordringer når det gjelder ASK-kompe-
tanse blant barnehageansatte og at det er behov 
for økt kompetanse.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at forslaget 
innebærer at barn som har behov for ASK, skal få 
bruke egnede kommunikasjonsformer og nødven-
dige kommunikasjonsmidler i barnehagen. Dette 
betyr blant annet at barnehagen må legge til rette 
for et inkluderende fellesskap og at også barn 
som bruker ASK, skal få oppleve kommunikasjon 
med voksne og med andre barn.

Departementet vil også vise til at det er viktig 
med kunnskap om vanlig kommunikasjons- og 
språkutvikling for å kunne tilrettelegge for kom-
munikasjonsutvikling for barn med behov for 
ASK. Departementet vil trekke fram at god og 
oppdatert kompetanse om ASK er avgjørende for 
å sikre et godt barnehagetilbud for barn som har 
behov for ASK. Pedagogisk-psykologisk tjeneste 
(PPT) skal hjelpe barnehagene i arbeidet med 
kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilret-
telegge barnehagetilbudet for barn med særlige 
behov, jf. barnehageloven § 19 c andre ledd. Stat-
ped er statens spesialpedagogiske tjeneste for 
kommuner, og skal blant annet tilføre PPT nød-
vendig kompetanse. Statped har blant annet 
utviklet læringsressursen God ASK om hvordan 
man kan jobbe med små barn (2 – 6 år) for å 
utvikle språk og kommunikasjon, og tilbyr forel-
dresamlinger om ASK.

Utdanningsforbundet mener at retten til spesi-
alundervisning må inkludere nødvendig opplæ-
ring i bruk av ASK for alle ansatte som jobber med 
barnet i barnehagen. Forbundet viser også til at 
PP-tjenesten må ha større kapasitet for å imøte-
komme behovet for opplæring i bruk av ASK. 
OsloMet foreslår at spesialpedagogisk hjelp etter 
§ 19 a skal inkludere nødvendig opplæring i bruk 
av ASK for det barnet som har behov for det, dets 
foreldre, barnehagepersonalet og andre barn i 
barnegruppen.

D e p a r t e m e n t e t  vil vise til at barnehage-
loven § 19 e angir nærmere hva vedtaket om spe-

sialpedagogisk hjelp skal inneholde. Det følger av 
denne bestemmelsen at det skal fremgå av vedta-
ket hvilken kompetanse den som gir hjelpen skal 
ha. Videre fremgår det av bestemmelsen at vedta-
ket skal inneholde tilbud om foreldrerådgivning.

Selv om retten til spesialpedagogisk hjelp etter 
§ 19 a er en individuell rettighet, er det barneha-
gens oppgave å sørge for at også barn som bruker 
ASK får den sosiale tilretteleggingen som er nød-
vendig for å for å gi barnet et inkluderende og 
likeverdig tilbud. Det følger blant annet av kapittel 
7 i rammeplanen at barnehagen skal sørge for at 
barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inklude-
res i barnegruppen og det allmennpedagogiske 
tilbudet.

I tråd med rammeplanen skal barnehagen 
også være bevisst på at kommunikasjon og språk 
påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets 
utvikling. Det er en viktig oppgave for personalet i 
barnehagen å legge til rette for et inkluderende 
fellesskap og at alle barn skal få oppleve venn-
skap. For å oppnå inkludering, vennskap og god 
kommunikasjon for barn som bruker ASK, kreves 
det ekstra oppmerksomhet og bevissthet om dette 
fra personalets side.

6.6 Departementets forslag

Departementet foreslår at det presiseres i barne-
hageloven at barn som helt eller delvis mangler 
funksjonell tale og har behov for alternativ og sup-
plerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke 
egnede kommunikasjonsformer og nødvendige 
kommunikasjonsmidler i barnehagen. Dette inne-
bærer at barnehagen må tilrettelegge for at barna 
kan få bruke ASK innenfor det ordinære barneha-
getilbudet. Slik tilrettelegging krever ikke vedtak 
om spesialpedagogisk hjelp.

Departementet foreslår også at det presiseres 
at spesialpedagogisk hjelp inkluderer nødvendig 
opplæring i bruk av ASK. Dette innebærer både 
opplæring i å bruke utstyret barnet trenger for å 
kommunisere og opplæring i å kommunisere med 
eller uten utstyr. Hvilke tiltak den spesialpedago-
giske hjelpen skal inneholde for det enkelte barn, 
vil avhenge av hvilke behov barnet har.

Departementets forslag til presiseringer i bar-
nehageloven innebærer ikke at det innføres nye 
rettigheter, men er en tydeliggjøring av gjeldende 
rett.
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7  Økonomiske og administrative konsekvenser

7.1 Minimumsnorm for 
grunnbemanning

Statistikken for 2016 viser at det foreslåtte kravet 
om én voksen per tre barn under tre år og én vok-
sen per seks barn over tre år, i gjennomsnitt er 
noe overoppfylt i de kommunale barnehagene. 
Den foreslåtte bemanningsnormen er dermed i 
gjennomsnitt oppfylt og finansiert i kommunale 
barnehager.

I private barnehager var det i 2016 i gjennom-
snitt 6,17 barn per årsverk i grunnbemanningen 
(korrigert for alder og oppholdstid). Det vil si at 
det er litt flere barn per voksen i de private enn i 
de kommunale barnehagene, og at den foreslåtte 
bemanningsnormen ikke er oppfylt i de private 
barnehagene per 2016. Fra 1. januar 2016 har de 
private barnehagene krav på driftstilskudd som til-
svarer kommunens driftsutgifter i kommunale 
barnehager, jf. forskrift om tildeling av tilskudd til 
private barnehager § 3. De private barnehagene 
får dermed driftstilskudd som tilsier at de kan ha 
en bemanning på tilsvarende nivå som de kommu-
nale barnehagene, uten at det krever økt finansi-
ering fra staten.

Kommuner og barnehager som har en grunn-
bemanning som er lavere enn den foreslåtte 
bemanningsnormen, vil få økte utgifter ved innfø-
ringen av det nye normkravet. I budsjettforliket 
for statsbudsjettet for 2017 ble bevilget 172,2 mill. 
kroner til et øremerket tilskudd til flere barneha-
gelærere. I statsbudsjettet for 2018 er bevilgnin-
gen økt til totalt 424 mill. kroner for å dekke helår-
seffekten av tiltaket. Barnehagene finansieres i all 
hovedsak gjennom kommunerammen. Tilskuddet 
til flere barnehagelærere ble derfor i revidert 
nasjonalbudsjett for 2017 overført til rammetil-
skuddet til kommunene for å kompensere kom-
munene for skjerpingen av pedagognormen. 
Videre har departementet fastsatt en overgangs-
ordning i forskrift om tildeling av tilskudd til pri-
vate barnehager som sikrer at de private barneha-
gene får kompensert økte utgifter som følge av en 
skjerpet pedagognorm, samtidig som kommu-

nene. Kommuner og barnehager som allerede 
oppfyller den skjerpede pedagognormen, men 
som ikke oppfyller bemanningsnormen, kan 
benytte disse midlene til å oppfylle beman-
ningsnormen. Samlet sett legger departementet 
derfor til grunn at bemanningsnormen kan innfø-
res uten at det krever økte statlige overføringer.

Kommunens vedtak etter søknad om dispensa-
sjon regnes som et enkeltvedtak. Etter forvalt-
ningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages. 
Departementet foreslår at fylkesmannen er klage-
instans for vedtak om dispensasjon, da dette har-
monerer med de øvrige reglene i barnehageloven 
og tilhørende forskrifter. Etter departementets 
vurdering vil forslaget om at fylkesmannen er kla-
geinstans for vedtak om dispensasjon, ikke med-
føre noen nevneverdig tilleggsbelastning for fyl-
kesmennene. Departementet vil vise til at stillin-
ger som kan regnes med i bemanningsnormen 
ikke har formelle kompetansekrav. Det vil derfor 
trolig oppstå få tilfeller der det ikke lar seg gjøre å 
rekruttere tilstrekkelig personale til å oppfylle 
bemanningsnormen. Dette underbygges også av 
at flere høringsinstanser uttaler at det ikke er 
behov for en dispensasjonsadgang, jf. punktene 
3.4.6 og 3.5.6. Departementet legger derfor til 
grunn at det vil være få dispensasjonssaker og få 
klagesaker.

Departementet vil også vise til at fylkesman-
nen i dag er klageinstans for vedtak om dispensa-
sjon fra pedagognormen og fra utdanningskravet 
for styrer og pedagogisk leder, jf. forskrift om 
pedagogisk bemanning og dispensasjon i barne-
hager § 4, jf. §§ 2 og 3. Det har vært en nedgang i 
antall dispensasjoner fra disse kravene de siste 
årene. Departementet har ikke vurdert det som 
hensiktsmessig å trekke midler ut av rammen til 
embetene som følge av dette. Etter en samlet vur-
dering legger departementet derfor til grunn at 
forslaget om at fylkesmannen er klageinstans for 
vedtak om dispensasjon fra bemanningsnormen, 
ikke er en oppgave som embetene skal kompense-
res for.
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7.2 Plikt til å samarbeide om barnas 
overgang fra barnehage til skole og 
SFO

Forslaget om å innføre en gjensidig plikt til å sam-
arbeide om barnas overgang fra barnehage til 
skole, innebærer en ny lovpålagt plikt for barneha-
geeiere og skoleeiere. De fleste barnehage- og 
skoleeiere har imidlertid allerede rutiner for bar-
nas overgang fra barnehage til skole.

Departementet foreslår at skoleeier, som en 
del av å ha hovedansvaret for samarbeidet, skal 
utarbeide en plan for barnas overgang. For kom-
muner vil dette innebære at det lages en plan som 
omfatter overgangen til skole og SFO for alle bar-
nehagebarn i kommunen. Mange kommuner utar-
beider allerede en slik plan. Tydeliggjøringen av 
hva som skal være formålet med planen vil imid-
lertid kunne medføre økonomiske og administra-
tive konsekvenser for skoleeier, da skoleeier må 
arbeide mer systematisk og målrettet i planleg-
gingsarbeidet. Blant annet vil kommunens invol-
vering av barnehager i utarbeidelsen av en slik 
plan, kunne medføre økt administrasjon. For fri-
skoler vil kravet om at skoleeier skal ha hovedan-
svaret for samarbeidet og utarbeide en plan, bare 
omfatte barna som skal starte på den konkrete 
skolen. Friskolene får derfor ikke et tilsvarende 
krav til involvering av alle kommunens barneha-
ger når de skal utarbeide planen. Det kreves hel-
ler ikke at SFO omfattes i overgangsordningen til 
friskolene.

Departementet anslår på skjønnsmessig 
grunnlag at forslaget medfører økte kostnader for 
kommunene på om lag 20 mill. kroner. Midlene vil 
tildeles den enkelte kommune gjennom rammetil-
skuddet.

7.3 Krav om norskferdigheter for 
styrer og pedagogisk leder

Det framgår av gjeldende forskrift om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedago-
gisk leder i barnehage fra annen stat § 4 fjerde 
ledd, at en forutsetning for godkjenning er at per-
sonen har «tilfredsstillende kunnskaper, ferdig-
heter og innsikt i norsk språk og i norske sam-
funnsforhold og barnehageforhold». Utdannings-
direktoratet har i praktiseringen av dette kravet 
lagt til grunn at søkeren må dokumentere norsk-
ferdigheter som tilsvarer nivå B2. Fram til yrkes-
kvalifikasjonsloven trådte i kraft 1. januar 2018, 
gjaldt dette kravet for alle personer med utenland-
ske yrkeskvalifikasjoner som ønsker å utøve yrket 

som styrer eller pedagogisk leder i Norge. Mid-
lene for at disse personene skal kunne avlegge en 
norskprøve som oppfyller det lovfestede kravet 
om norskferdigheter er dermed allerede på plass.

Departementets forslag innebærer at Utdan-
ningsdirektoratet ikke lenger vil utføre språkkon-
troll i forbindelse med godkjenningen av yrkes-
kvalifikasjonene. I stedet vil barnehageeier få i 
oppgave å påse at personen oppfyller kravet om 
norskferdigheter i forbindelse med ansettelsen i 
barnehagen. Barnehageeier har også i dag et 
ansvar for å sikre at den totale bemanningen i bar-
nehagen har tilstrekkelige kvalifikasjoner til at 
barnehagen kan drives i samsvar med barnehage-
loven og rammeplanen. Dette innebærer blant 
annet at barnehageeier må foreta egne vurderin-
ger av norskferdighetene til styrer og pedagogisk 
leder. Ettersom barnehageeier allerede i dag må 
foreta slike vurderinger, legger departementet til 
grunn at kravet om norskferdigheter for å bli 
ansatt som styrer eller pedagogisk leder, ikke vil 
få økonomiske eller administrative konsekvenser 
for barnehageeier.

Kravet om norskferdigheter for å få yrkeskvali-
fikasjoner som styrer eller pedagogisk leder god-
kjent i Norge, gjelder fortsatt for personer som 
ikke er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, jf. 
forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner 
for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra 
annen stat § 4 fjerde ledd, jf. § 1 andre ledd. Det 
framgår av forskriften § 12 andre ledd at en søker 
som ikke får godkjent yrkeskvalifikasjoner som 
styrer eller pedagogisk leder etter reglene i for-
skriften, likevel kan arbeide som styrer eller peda-
gogisk leder dersom kommunen gir dispensasjon 
fra utdanningskravet. Det betyr at søkere som 
ikke oppfyller gjeldende språkkrav, og som derfor 
ikke får yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder godkjent, likevel kan bli ansatt 
som styrer eller pedagogisk leder hvis vilkårene 
for å få dispensasjon fra utdanningskravet er opp-
fylt. Departementets forslag om å forskriftsfeste at 
kommunen kan gi dispensasjon fra kravet om 
norskferdigheter, er kun en videreføring av gjel-
dende dispensasjonsadgang. Fylkesmannen er 
også i dag klageinstans for tilsvarende vedtak om 
dispensasjon. Samlet sett vurderer departemen-
tet derfor at forslaget om å forskriftsfeste en dis-
pensasjonsadgang ikke vil få økonomiske eller 
administrative konsekvenser for kommunen eller 
fylkesmannen.

Departementet vil vise til at de høringsinstan-
sene som har uttalt seg om de økonomiske og 
administrative konsekvensene av forslaget, er 
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enige i at forslaget ikke får økonomiske eller 
administrative konsekvenser.

7.4 Barnehagetilbud ved behov for 
alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK)

Forslaget er en presisering av gjeldende rett og 
det innføres ikke nye rettigheter. Bestemmelsen 

kan føre til økt oppmerksomhet og bevissthet om 
tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med 
behov for ASK og retten til spesialpedagogisk 
hjelp. Det kompenseres ikke for at en tydeliggjø-
ring av allerede gjeldende regler medfører at flere 
får oppfylt sine rettigheter.

Forslaget vil derfor ikke ha økonomiske eller 
administrative konsekvenser.
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8  Merknader til lovforslagene

8.1 Endringer i opplæringsloven

Til § 2-12

I tredje ledd blir en henvisning til § 13-5 lagt til. 
Lovendringen innebærer at private grunnskoler 
blir omfattet av kravet om å samarbeide med bar-
nehagen om barnas overgang fra barnehage til 
skole. Kravet i § 13-5 om å samarbeide med skole-
fritidsordningen gjelder ikke. Skoleeier får en 
plikt til å utarbeide en plan for overgangen fra bar-
nehage til skole. Departementet viser ellers til 
omtale og vurdering i kapittel 4.5.

Til § 13-5

Første ledd første punktum slår fast at skolen skal 
samarbeide med barnehagen om barnas over-
gang fra barnehage til skole og skolefritidsord-
ning (SFO). Plikten gjelder for skolefritidsordnin-
ger opprettet etter opplæringsloven. Det følger av 
andre punktum at formålet med samarbeidet er å 
bidra til at barna får en trygg og god overgang fra 
barnehage til skole og SFO. En trygg og god over-
gang handler blant annet om at barn og foreldre 
opplever overgangen som forutsigbar og vet hva 
de kan forvente når barnet begynner på skolen og 
SFO. En trygg og god overgang handler også om 
at skolen er forberedt på hvilke erfaringer barna 
har med seg fra barnehagen. For å oppnå dette, 
bør det tilrettelegges for en god dialog som invol-
verer foreldre og barnehage, skole og SFO.

Andre ledd slår fast at kommunen har hoved-
ansvaret for samarbeidet og skal utarbeide en plan 
for overgangen fra barnehage til skole og SFO. 
Planen må ha et innhold som er egnet til å oppfylle 
formålet om en trygg og god overgang fra barne-
hage til skole og SFO for alle barn. Planen skal 
sikre en god overgang for alle barn og det må tas 
særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres 
for barn med særlige behov. Skoleeier må lage en 
plan som tar hensyn til at barnehagene er av ulik 
størrelse, og har ulike profiler. Planen kan ikke 
innebære en innskrenking av barnehagenes 
mulighet til å styre over det pedagogiske innhol-
det i barnehagetilbudet.

Skoleeier kan lage rutiner for informasjonso-
verføring fra barnehage til skole i planen for over-
gang. Informasjonsoverføring om det enkelte barn 
forutsetter samtykke fra foreldrene. Kravet til sam-
tykke fra foreldrene gjelder uavhengig av om infor-
masjonen overføres skriftlig eller muntlig.

Det vil være opp til den enkelte skoleeier å 
fastsette hva planen for overgangen skal inne-
bære, men skoleeier skal involvere barnehageei-
erne i utarbeidelsen av planen. Den enkelte skole-
eier må, i samarbeid med barnehageeierne, finne 
hensiktsmessige løsninger på hvordan barneha-
geeierne konkret skal involveres og tas hensyn til 
i planleggingsarbeidet.

8.2 Endringer i friskoleloven

Til § 5-5

Første ledd første punktum slår fast at skolen skal 
samarbeide med barnehagen om barnas over-
gang fra barnehage til skole. Friskoler som har 
SFO, bør legge til rette for at barna som skal 
starte der også får en trygg og god overgang fra 
barnehage til SFO.

Det følger av andre punktum at samarbeidet 
skal bidra til at barna får en trygg og god over-
gang. En trygg og god overgang handler bl.a. om 
at barn og foreldre opplever overgangen som for-
utsigbar og vet hva de kan forvente når barnet 
begynner på skolen. For å oppnå dette, bør det til-
rettelegges for en god dialog som involverer for-
eldre, barnehage og skole.

Andre ledd slår fast at skoleeier har hoved-
ansvaret for samarbeidet og skal utarbeide en plan 
for overgangen fra barnehage til skole. Det er opp 
til den enkelte skoleeier å fastsette hva planen 
skal innebære.

Skoleeier skal ha en plan med et innhold som 
er egnet til å oppfylle formålet om en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole for alle barn. Pla-
nen skal sikre god overgang for alle barn og det 
må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal 
gjøres for barn med særlige behov.

Skoleeier må lage en plan som tar hensyn til at 
barnehagene er av ulik størrelse og har ulike pro-
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filer. Planen kan ikke innebære en innskrenking 
av barnehagenes mulighet til å styre over det 
pedagogiske innholdet i barnehagetilbudet. Sko-
leeier kan lage rutiner for informasjonsoverføring 
fra barnehage til skole i planen for overgang. 
Informasjonsoverføring om det enkelte barn for-
utsetter samtykke fra foreldrene. Kravet til sam-
tykke fra foreldrene gjelder uavhengig av om 
informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.

8.3 Endringer i barnehageloven

Til § 2 a

Første punktum slår fast at barnehagen skal sam-
arbeide med skolen om barnas overgang fra bar-
nehage til skole og skolefritidsordning (SFO). 
Bestemmelsen viser til opplæringsloven § 13-5 og 
friskolelova § 5-5. Det følger av opplæringsloven 
§ 13-5 at skolen skal samarbeide med barnehagen 
om barnas overgang fra barnehage til skole og 
SFO. Friskoleloven § 5-5 har tilsvarende regule-
ring, men det er ikke lovfestet at samarbeidet skal 
gjelde for SFO. Dersom friskolen tilbyr SFO, bør 
samarbeidet også inkludere overgangen til SFO. I 
opplæringsloven § 13-5 og friskolelova § 5-5 er det 
fastsatt at skoleeier har hovedansvaret for samar-
beidet og skal utarbeide en plan for overgangen 
fra barnehage til skole og SFO. Planen må ha et 
innhold som er egnet til å oppfylle formålet om en 
trygg og god overgang fra barnehage til skole og 
SFO for alle barn. For å sikre en god overgang for 
alle barn, må det tas særlig hensyn til hvordan 
overgangen skal gjøres for barn med særlige 
behov. Det vil være opp til den enkelte skoleeier å 
fastsette hva planen for overgangen skal inne-
bære, men skoleeier skal involvere barnehageei-
erne i utarbeidelsen av planen. Planen kan ikke 
innebære en innskrenking av barnehagenes 
mulighet til å styre over det pedagogiske innhol-
det i barnehagetilbudet. Skoleeier kan lage ruti-
ner for informasjonsoverføring fra barnehage til 
skole i planen for overgangen. Informasjonsover-
føring om det enkelte barn forutsetter samtykke 
fra foreldrene. Kravet til samtykke fra foreldrene 
gjelder uavhengig av om informasjonen overføres 
skriftlig eller muntlig.

Andre punktum fastsetter at formålet med sam-
arbeidet er å bidra til at barna får en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og SFO. En 
trygg og god overgang handler blant annet om at 
barn og foreldre opplever overgangen som forut-
sigbar og vet hva de kan forvente når barnet 
begynner på skolen og SFO. En trygg og god 
overgang handler også om at skolen er forberedt 

på hvilke erfaringer barna har med seg fra barne-
hagen. For å oppnå dette, bør det blant annet til-
rettelegges for en god dialog som involverer for-
eldre, barnehage, skole og SFO.

Til § 17

Gjeldende § 17 tredje ledd oppheves. Det betyr at 
bestemmelsen om at kommunen kan gi dispensa-
sjon fra utdanningskravet for styrer, tas ut av lov-
teksten. Vilkårene for å få dispensasjon fra utdan-
ningskravet for styrer framgår av forskrift om 
pedagogisk bemanning og dispensasjon i barne-
hager. Gjeldende § 17 tredje ledd har derfor ingen 
rettskildemessig betydning. Endringen innebærer 
ingen endring av gjeldende rett.

Gjeldende § 17 fjerde ledd blir nytt tredje ledd.

Til § 17 a

Gjeldende § 18 andre ledd blir nytt første ledd i 
§ 17 a.

Gjeldende § 18 fjerde ledd blir nytt andre ledd 
i § 17 a.

Dette er en rettsteknisk endring som fører til 
at reglene om den pedagogiske bemanningen og 
reglene om grunnbemanningen skilles fra hver-
andre og plasseres i to bestemmelser. Endringen 
innebærer ingen endring av gjeldende rett.

Til § 18

Nytt andre ledd fastslår at barnehagen minst skal 
ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år 
og én ansatt per seks barn når barna er over tre 
år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og 
med august det året de fyller tre år.

Bemanningsnormen omfatter årsverk som er 
avsatt til det ordinære og direkte arbeidet med 
barna i barnehagen. Dette innebærer at pedago-
giske ledere, barne- og ungdomsarbeidere og 
assistenter som utfører oppgaver innenfor det 
ordinære barnehagetilbudet, skal regnes med i 
grunnbemanningen. Den tiden styrer arbeider 
direkte med barna kan også tas med i beregnin-
gen. Personer som er i barnehagen i praksis eller 
arbeidstiltak, lærlinger, spesialpedagoger og 
andre som er å anse som ekstra personale i barne-
hagen, skal holdes utenfor beregningen.

Bemanningsnormen gjelder for barnehagen i 
sin helhet. Det tallfestede kravet til grunnbeman-
ningen gir dermed uttrykk for det antall årsverk 
som må tilsettes når det er klart hvor mange barn 
det skal være i barnehagen. Barnehagen skal ikke 
runde oppover til nærmeste hele årsverk i bereg-
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ningen av om bemanningsnormen er oppfylt. I ste-
det skal barnehagen beregne prosentvise stillin-
ger for å oppfylle bemanningsnormen.

Nytt tredje ledd fastslår at kommunen kan gi 
dispensasjon fra kravet til grunnbemanning i 
andre ledd for inntil ett år av gangen når særlige 
hensyn tilsier det. Barnehageeier skal legge ved 
uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg i søk-
naden.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hen-
syn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun 
skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det 
skal gis dispensasjon, må kommunen foreta en 
konkret vurdering av om barnehageeier gjør en 
reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. 
Kommunen må også vurdere om personalet kan 
drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i 
den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil 
blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, 
og bemanningens samlede kompetanse.

Gjeldende bestemmelse i tredje ledd om at 
kommunen kan gi dispensasjon fra utdannings-
kravet for pedagogiske ledere, tas ut av lovtek-
sten. Vilkårene for å få dispensasjon fra utdan-
ningskravet for pedagogiske ledere framgår av 
forskrift om pedagogisk bemanning og dispensa-
sjon i barnehager. Gjeldende bestemmelse i tredje 
ledd har derfor ingen rettskildemessig betydning. 
Endringen innebærer ingen endring av gjeldende 
rett.

Nytt fjerde ledd fastslår at kommunens vedtak 
etter tredje ledd kan påklages til fylkesmannen.

Til § 18 b

Første ledd fastslår at for å bli fast eller midlerti-
dig ansatt som styrer eller pedagogisk leder, må 
personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner 
dokumentere norskferdigheter ved å ha
a) gjennomført og bestått opplæring i norsk på 

videregående skole
b) bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for uten-

landske studenter ved universitetene
c) bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i 

norsk språk og samfunnskunnskap for uten-
landske studenter

d) bestått test i norsk – Høyere nivå (Bergenstes-
ten), eller ha

e) avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på del-
prøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, 
lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.

Kravet om norskferdigheter knytter seg til tids-
punktet for ansettelsen i barnehagen. Personer 
som allerede er ansatt i barnehagen, er dermed 

ikke omfattet av kravet før de eventuelt blir ansatt 
i en ny stilling. Det framgår av bestemmelsen at 
kravet gjelder både for faste og midlertidige stil-
linger. Kravet gjelder uavhengig av lengden på 
ansettelsesforholdet.

Andre ledd fastslår at barnehageeier kan godta 
annen dokumentasjon av norskferdigheter. Barne-
hageeier kan ikke redusere kravet til nivået på 
norskferdigheter sammenlignet med de alterna-
tive kravene som er oppstilt i første ledd.

Tredje ledd første punktum fastslår at kravet om 
norskferdigheter ikke gjelder for personer som 
har norsk, samisk, svensk eller dansk som første-
språk. Med førstespråk menes personens munt-
lige, eventuelt også skriftlige, hovedspråk. Første-
språk er som regel synonymt med morsmål.

Tredje ledd andre punktum fastslår at kravet 
om norskferdigheter heller ikke gjelder for stillin-
ger i barnehager som gir et tilbud på et annet 
språk enn norsk. Dette kan for eksempel være 
barnehager som har vedtektsfestet at de skal 
bygge på tysk, fransk eller engelsk språk.

Fjerde ledd fastslår at departementet kan gi for-
skrift om dispensasjon fra kravet om norsk-
ferdigheter.

Til § 19 i

Første ledd slår fast at barn som har behov for 
alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), 
skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og 
nødvendige kommunikasjonsmidler i barneha-
gen. Dette innebærer at barnehagen må tilrette-
legge for at barna kan få bruke ASK innenfor det 
ordinære barnehagetilbudet. Slik tilrettelegging 
betyr blant annet at barn skal få ha med seg og 
benytte de hjelpemidlene som barnet trenger for å 
kommunisere. Dersom et barn for eksempel har 
behov for å bruke talemaskin for å kommunisere, 
skal barnet få ha denne med seg i barnehagen og 
benytte denne til å kommunisere. Eksempler på 
kommunikasjonsformer er håndtegn, bilder, gra-
fiske symboler, konkrete handlinger, væremåter 
og kroppslige uttrykk. Eksempler på kommunika-
sjonsmiddel er kommunikasjonsbøker, tematavler 
og talemaskiner.

Første ledd er en presisering av hva som forut-
settes av tilrettelegging etter barnehageloven §§ 1 
og 2 og rammeplanen, og krever ikke enkeltved-
tak.

Andre ledd slår fast at spesialpedagogisk hjelp 
etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i 
bruk av ASK. Dette innebærer både opplæring i å 
bruke utstyret barnet trenger for å kommunisere, 
og opplæring i å kommunisere med eller uten 
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utstyr. Vedtak om spesialpedagogisk hjelp er nød-
vendig når barnet har behov for ytterligere tilret-
telegging for å bruke ASK enn det som kan gjøres 
innenfor det ordinære barnehagetilbudet. Hvilke 
tiltak den spesialpedagogiske hjelpen skal inne-
holde, vil avhenge av hvilke behov barnet har. 
Barn med behov for ASK kan også ha behov for 
tilrettelegging etter § 19 g om nedsatt funksjons-
evne.

Rett til spesialpedagogisk hjelp gjelder uav-
hengig av om barnet går i barnehage. Dette følger 
eksplisitt av barnehageloven § 19 a. Barn som 
ikke går i barnehage og har behov for spesialpe-
dagogisk hjelp for å kunne bruke ASK, omfattes 
derfor også av § 19 a.

Andre ledd er en presisering av hva som følger 
av retten til spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a. 
Presiseringen viser til bestemmelsen om spesial-
pedagogisk hjelp og det skal derfor ikke fattes 

vedtak etter § 19 i. Vedtak fattes etter § 19 a og 
reglene om spesialpedagogisk hjelp.

Til § 19 j

Tidligere § 19 i er blitt § 19 j. Det er ikke gjort 
noen innholdsmessige endringer i bestemmelsen.

Kunnskapsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver 
under et framlagt forslag til proposisjon til Stortin-
get om endringer i barnehageloven mv. (mini-
mumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samar-
beide om barnas overgang fra barnehage til skole 
og SFO mv.).

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r :

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for 
grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.) i sam-
svar med et vedlagt forslag.
166 av 195



66 Prop. 67 L 2017–2018
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, 

plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
Forslag

til lov om endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for 
grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra 

barnehage til skole og SFO mv.)

I

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vi-
daregåande opplæringa gjøres følgende end-
ringer:

§ 2-12 tredje ledd skal lyde:
For private grunnskolar gjeld også §§ 2-2, 2-5 

første, andre, tredje og sjette ledd, 2-11, 8-2, 9-1, 
9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, kapittel 9 A, §§ 10-1, 10-2, 10-6, 
10-6a, 10-9, 11-1, 11-2, 11-4, 11-7, 11-10, 13-3b, 13-5, 
13-7a, 13-10, 14-1, 14-4, 15-3 og 15-4.

Ny § 13-5 skal lyde:
§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om 
overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om 
barna sin overgang frå barnehage til skole og sko-
lefritidsordning. Samarbeidet skal bidra til at 
barna får ein trygg og god overgang.

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbei-
det og skal utarbeide ein plan for overgangen frå 
barnehage til skole og skolefritidsordning.

II

I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar skal 
ny § 5-5 lyde:

§ 5-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om 
overgangen til skolen

Skolen skal samarbeide med barnehagen om 
barna sin overgang frå barnehage til skole. Samar-
beidet skal bidra til at barna får ein trygg og god 
overgang.

Skoleeigaren har hovudansvaret for samarbei-
det og skal utarbeide ein plan for overgangen frå 
barnehage til skole.

III

I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres føl-
gende endringer:

Ny § 2 a skal lyde:
§ 2 a Plikt til å samarbeide med skolen om overgan-
gen fra barnehage til skole

Barnehagen skal samarbeide med skolen om 
barnas overgang fra barnehage til skole og skole-
fritidsordning, jf. opplæringslova § 13-5 og friskole-
lova § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at barna får 
en trygg og god overgang.

§ 17 tredje ledd oppheves. Nåværende § 17 fjerde 
ledd blir nytt tredje ledd.

Ny § 17 a skal lyde:
§ 17 a Pedagogisk bemanning

Pedagogiske ledere må ha utdanning som bar-
nehagelærer. Likeverdig med barnehagelærer-
utdanning er annen treårig pedagogisk utdanning 
på høgskolenivå med videreutdanning i barneha-
gepedagogikk.

Departementet kan gi forskrift om pedagogisk 
bemanning og dispensasjon, forskrift om godkjen-
ning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet og for-
skrift om unntak fra utdanningskravet for perso-
nale som arbeider i barnehagen på nattid.

§ 18 skal lyde:
§ 18 Grunnbemanning

Bemanningen må være tilstrekkelig til at per-
sonalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk 
virksomhet.

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre 
barn når barna er under tre år og én ansatt per seks 
barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for 
å være over tre år fra og med august det året de fyl-
ler tre år.

Kommunen kan gi dispensasjon fra kravet til 
grunnbemanning i andre ledd første punktum for 
inntil ett år av gangen når særlige hensyn tilsier 
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det. Barnehageeieren skal legge uttalelse fra barne-
hagens samarbeidsutvalg ved søknaden.

Kommunens vedtak etter tredje ledd kan påkla-
ges til fylkesmannen.

Ny § 18 b skal lyde:
§ 18 b Krav om norskferdigheter for personer med 
utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 
pedagogisk leder

For å bli fast eller midlertidig ansatt som styrer 
eller pedagogisk leder, må personer med uten-
landske yrkeskvalifikasjoner dokumentere norsk-
ferdigheter ved å ha
a) gjennomført og bestått opplæring i norsk på 

videregående skole
b) bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for uten-

landske studenter ved universitetene
c) bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i 

norsk språk og samfunnskunnskap for uten-
landske studenter

d) bestått test i norsk – Høyere nivå (Bergenstes-
ten), eller ha

e) avlagt norskprøve og oppnådd nivå B2 på del-
prøvene i skriftlig framstilling, leseforståelse, 
lytteforståelse og muntlig kommunikasjon.
Barnehageeier kan godta annen dokumenta-

sjon av norskferdigheter.

Kravet om norskferdigheter gjelder ikke for 
personer som har norsk, samisk, svensk eller dansk
som førstespråk. Kravet om norskferdigheter gjel-
der heller ikke for stillinger i barnehager som gir 
et tilbud på et annet språk enn norsk.

Departementet kan gi forskrift om dispensa-
sjon fra kravet om norskferdigheter.

Ny § 19 i skal lyde:
§ 19 i Barn med behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon (ASK)

Barn som helt eller delvis mangler funksjonell 
tale og har behov for alternativ og supplerende 
kommunikasjon, skal få bruke egnede kommuni-
kasjonsformer og nødvendige kommunikasjons-
midler i barnehagen.

Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer 
nødvendig opplæring i bruk av alternativ og sup-
plerende kommunikasjon.

Nåværende § 19 i blir ny § 19 j.

IV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.
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§ 1 Barnehagane vert drivne i samsvar med «Lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehagar m.v.» og 

dei av Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet til ei kvar tid fastsette 
føresegner og retningsliner, kommunale vedtak og plan for den einskilde barnehagen.  

 
 
§ 2 Det kommunale utval eller styre som bystyret til ei kvar tid har gjort vedtak om, har ansvar for 

forvaltning og tilsyn med dei kommunale barnehagane og tilsyn med andre barnehagar i 
kommunen, samt barneparkar som får kommunalt tilskott. 

 
 
§ 3 Bystyret avgjer til ei kvar tid satsane for foreldrebetaling.  

 
Manglande foreldrebetaling vert handsama etter nærare retningsliner vedtekne av 
undervisningsutvalet: Ved 2 månader uteståande foreldrebetaling vert det vurdert 
administrativt om barnet skal miste barnehageplassen. 

 
 
§ 4 Opningstider vert fastsett av bystyret i samråd med SU i den einskilde barnehage og kultur- og 

oppvekstutvalet. Opningstida er fastsett slik: 
 
    

* Plasstilbod i % Opphaldstid pr veke 
100 41 timar og meir (inntil 9,75 t/d) 

80 33 – 40 timar 
60 25 – 32 timar 

40 og 50 19 – 24 timar 
Korttidstilbod 18 timar og mindre 

  
* Reduserte tilbod vert hovudsakleg organisert over heile dagar, men andre løysingar kan 
tilbydast. Tilrettelegging og organisering av barnegruppene vert bestemt i kvar barnehage, ut 
frå omsynet til einskildbarnet og det heilskaplege tilbodet.  
 
Sjå barnehagefoldar med oversikt over barnehagane i dei ulike opptaksområda, med 
aldersgrupper, plassar, opphaldstider, kontaktpersonar og betalingssatsar.  

 
 
 
§ 5 Søknad om opptak skjer på fastsett skjema. 
 
 Opptak til nytt barnehageår vert kunngjort i lokalavisa, med søknadsfrist medio februar same 

året. Nytt barnehageår starter ca. 15. august.  
 
 Barn som er tildelt barnehageplass frå og med barnehageåret 92/93 har fast plass fram til 

skulealder. 
 
 
 
§ 6 Frå hovudinntaket til barnehageåret 2013-2014, gjeld følgjande kriterier som grunnlag for 

prioritering ved opptak i kommunale barnehagar: 
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 6.1. Barn som har rett til prioritet ved opptak i barnehage i samsvar med Lov om 
barnehagar § 13.  

 
 6.2. Barn som har rett til barnehageplass i samsvar med Lov om barnehagar § 12.a, 

prioritert etter alder. 
 
  6.3. Barn som ikkje fyller nokon av kriteria over, prioritert etter alder.  
 
  
 Dokumentasjon: 
 For opptak etter kriteriet 6.1 skal det føreligge skriftleg vurdering frå sakkunnig instans 

eller vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, som 
dokumenterer retten til prioritet.  

 
 Vurdering: 

Ved samordna inntak skal det leggjast til rette for at søsken så langt som råd, får plass i 
same barnehage. 

 
 
 
§ 7 Strekninga frå Brandsøy – sentrum vert rekna som eitt opptaksområde for barnehagane i dette 

området.  
  
 Barnehagane i distrikta har opptaksområde likt med opptaksområda til skule. Ved få barn 

innanfor eit opptaksområde, må nærliggjande opptaksområde sjåast under eitt. (Jf. § 14).  
 
 
 
§ 8 Det skal vere eit hovudopptak før barnehageåret tek til. 
 
 Mellom dei søkjarane som ikkje får plass ved hovudopptaket, skal det settast opp ei venteliste 

med prioritet etter kriteria nemnt i § 6. 
   
 Barnehageplassane vert tildelt administrativt av tenesteleiarane i kvar barnehage saman med 

barnehagefagleg rådgjevar etter gjeldande vedtekter (Jf. Møte- og delegeringsreglementet for 
Flora kommune, kap. 25, jf. kap. 13 § 3.1.4) 

  
 Tildeling av barnehageplassar vert gjort som einskildvedtak. 
 
             Hovudutval for kultur og oppvekst (KUOP) er klageinstans for klager på einskildvedtak som  
             er gjort i samband med hovudinntaket  (Jf. Møte- og delegeringsreglementet for Flora 

kommune, kap. 13 § 2.3.8) 
 
 
 Ledige barnehageplassar som oppstår i løpet av barnehageåret, vert tildelt barn på venteliste 

etterkvart. 
 
§ 9 Søkjar som får tildelt plass må skriftleg stadfeste at han/ho tek mot plassen. 
 
 Dersom slikt svar ikkje er motteke innan fastsett frist, og det ikkje ligg føre sakleg grunn for å 

ha oversett fristen, kan søkjaren miste den tildelte plassen. 
  
 
§ 10 Ein barnehageplass kan seiast opp med ein månads varsel. Oppseiingstida gjeld frå den 1. i 

påfølgjande månad etter at oppseiinga er motteken. Oppseiinga skal vere skriftleg. 
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 Etter 1. mars kan ein ikkje seie opp plassen for resten av barnehageåret utan særlege grunnar 

(fråflytting, langvarig sjukdom o.l.). Tvilstilfelle vert å avgjere av barnehagen sin styrar i  
 samråd med barnehagefagleg rådgjevar. 
 
 
§ 11 Den kommunale helsetenesta skal til ei kvar tid ha ein plan for helsetilsyn med barna i 

barnehagane. 
 
 
 
§ 12 Netto leikeareal pr. barn er fastsett til; 
  4 – 5 m2 for barn over 3 år  
  5,3 – 6 m2 for barn under 3 år.  
 
 
 
§ 13 Grunnbemanninga i barnehage er fastsett til; 
 
  300 % stilling ved 20 heile plassar over 3 år 
  300 % stilling ved 10 heile plassar under 3 år   
 
 
 
§ 14 Eit barnehagetilbod vert lagt ned og barna overført til andre barnehagar, når tal på plassar som 

vert nytta er mindre enn; 
   
  7 heile plassar i aldersgruppa 1-5 år 
  5 heile plassar i aldersgruppa 1-5 år, samorganisert med SFO og skule 
 
 
 
 
 
 
Terje Heggheim (s)      Runa Hatlenes Nybakk (s) 
Rådmann       Barnehagefagleg rådgjevar 
        Kvalitet og utviklingsavdelinga 
 
 
 
Merknad til § 8: 
Hovudutval for kultur og oppvekst (KUOP) er frå oktober 2015 del av Levekårsutvalet. 
Levekårsutvalet vil handsame klager på einskildvedtak som er gjort i samband med hovudinntaket frå 
og med 2016-2017. Vedtekter for barnehagane i Flora vert korrigert ved oppdatering av Flora 
kommune sitt møte- og delegeringsreglement. 
 
19.02.16 
Runa Hatlenes Nybakk 
Barnehagefagleg rådgjevar 
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3

1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet
Skatteoppkreverne skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2-9 nr. 1 utarbeide en årsrapport i
samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. l henhold til § 3-3 nr. 2 skal skatteoppkreveren
også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.

Årsrapporten skal omhandle hvordan oppgavene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll er
ivaretatt ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret - organisering, ressurser og kompetanse

Organisering

Ressurser

For 2017 er det 3,3 årsverk ved skatteoppkreverkontoret som benyttes til skatteoppkreverfunksjonen.

Tabellen viser ressursbruk ved skatteoppkreverkontoret, fordeling av årsverk per område

l Årsverk %-andel
fordelt

Skatteregnskap '?
l Innfordring

Arbeidsgiverkontroll
?
11,2

39,39%

i-'-?' ?
iAdministrative oppgaver J'm
? ? r ?

Vurdering av ressurssituasjon og kompetanse
Kontoret har 3 faste årsverk. Kemner, regnskapskontrollør og ein konsulentstilling. I tillegg
disponerer vi ein person ein dag for veka (0,2 årsverk) til å ta seg av journalføring, arkivering
og anna førefallande arbeid. I tillegg er det ein stilling innan innkreving av kommunale avgifter
innanfor skattebetalingslova som og sorterer under kemners ansvar. Denne er ikkje teke med i
oversikten ovanfor på ressurser da den er ein delt stilling innanfor innkrevj ingsornrådet for
kommunale avgifter. Vi har felles sentralbord med komrnunen ved servicetorget og det er da
definert inn som 0,1 årsverk. Med så få tilsette må vi ved kontoret handtere alle oppgåver, men
kemner har hovedvekt mot personlege skatteytarar og administrasjon medan konsulent har
hovudvekt på føring av skatteregnskapen, godkjenning i bank, oppfølging og veiledning mot
arbeidsgjevarar. Ved ferier overlapper vi kvarandre.

Kompetansen ved kontoret er etter vårt syn god. Regnskapskontrolløren har brei og god
erfaring og har god kompetanse på området. Han er og instruktør og superbruker i Koss. Vi
har gjennom åras løp teke fleire kurs i innfordringsarbeid, arbeidsgjevarkontroll og Sofie.

1.2 Internkontroll

Ny rutinebeskrivelse er utarbeid. I tillegg vert den komplementert med perm for internkontroll
og handlingar som skal utførast i løpet av regnskaps/innfordringsåret.

1.3 Skatteutvalg

Det har i året ikkje vert søknader som er oversendt til skatteutvalet.
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1.4 Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skattekontoret har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen, jf. rapport datert
29.03.2017.

Skatteoppkreverkontoret er gitt følgende pålegg:

Pålegg om å syte for at alle manuelle vedlegg vert vedlagt tilstrekkeleg dokumentasjon.
Pålegg om å setje i verk innkrevjingstiltak i samsvar med skatteoppkrevjarinstruksen utan
unødig opphald.

3. Pålegg om å gjennomføre alle innkrevjingstiltak i samsvar med gjeldande regelverk, samt å
velje rett aktivitet i saker som gjeld lemping/utgiftsføring.

4. Pålegg om å sette opp ei liste i over personer eller selskap som vert rekna som nærståande til
tilsette og andre ved kemnarkontoret.

1.

2.

Som kommentar til pålegga er at vi tar pålegga til etterretning, men meiner og at pålegga i stor grad var
oppfylt.

2. Skatteregnskapet
Skatteoppkreverens arbeid med skatteregnskapet innbefatter regnskapsføring, regnskapsavleggelse,
behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2. 1 Avleggelse av skatteregnskapet
Skatteoppkreveren bekrefter at skatteregnskapet for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med
gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

2.2 Vurdering av skatteinngangen
Det vedlagte årsregnskapet viser skatteinngangen for regnskapsåret 2017.

Total skatte- og avgiftsinngang i forhold til foregående regnskapsår
Innfordra skattar og avgifter er for 2017 kr 1611 134 408, mot kr 1578 827 335 i20l6. Ein
auke på kr 32 307 073, tilsvarande 2,04%.

Kommunens andel av skatteinngangen i regnskapsåret

Kommunen sin del av inngangen er kr 325 879 044 mot kr 325 783 675 i20l6. Ein auke på
Kr 95 369, tilsvarande 0,03%. Ein skuffande auke. Det er vesentleg nedgang i skatt på
næringssdrivande, 4.1 mill kr. Mindre imigang når det gjelder restskatt siste år, også her 4,1
mill kr. Auken i forskotstrekk utgjer 7,8 mill kr. På dei andre skatteartane er det ein liten auke
som gier til at vi kjem ut med ein liten auke, jfr. ovanfor.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever holde tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som
margin. Marginen skal brukes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
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Tabellen under viser marginavsetning for inntektsårene 2016 og 2017.

Kommentarer til marginavsetningen
Marginoppgjeret viser at det er avsett forlite. Ideelt skulle marginen vert sett til mellom 9 og
1 0%, men det har ikkje medført vanskar med å betale ut tilgodesum. Det er ikkje vedteke
nokon endring i prosentsatsen.

3. Innfordring av krav
I henhold til skatteoppkreverinstruksen § 4-3 skal innfordring iverksettes uten unødig opphold etter
forfall, og gjennomføres etter en helhetlig vurdering. Ved vurdering av innfordringstiltak skal
skatteoppkreveren legge avgjørende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan
skje hurtig og effektivt, samtidig som det overfor skyldner blir utvist den hensynsfullhet og varsomhet
som forholdene tillater.

3.I Restanseutviklingen

Totale restanser og berostilte krav
Tabellen viser totale restanser og berostilte krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse
og berostilte krav.

Årsrapport 2017 /dato: 20.01 .2018 Kemnaren i Flora kommune

per3l.lO.20l7
(inntektsåret 2016)

per 31.12.2017
(inntektsåret 2017)

Innestående margin 30 221 74186 675

For mye avsatt margin
For lite avsatt margin 11 578 935

Prosentsats 8 8

Skatteart

Restanse

31.12.2017

Herav

berostilt

restanse

31.12.2017

Restanse

31.12.2016

Herav

berostilt

restanse

31.12.2016

Endring i
restanse

Reduksjon
(-)

Økning (+)

Endring i
berostilt

restanse

Reduksjon
(-)

Økning (+)
Sum restanse

pr. skaiteari 15 071 767 250 259 17 764 154 254 229 -2 692 387 -3970

Arbeidsgiveravgift 356 032 o 1624 477 o -1 268 445 o

Artistskatt o o o o o o

Finansskatt o o

Forsinkelsesrenter 1 353 706 o 1 125150 o 228 556 o

Forskuddsskatt o o o o o o

Forskuddsskatt

person 1 956 031 o 2 428 599 o -472 568 o

Forskuddstrekk 117 245 o 605517 o -488 272 o

Gebyr o o o o o o

Innfordringsinntekter 94 663 2 220 90 206 2 220 4 457 o

Inntekt av summarisk

fellesoppgjør o o o o o o

Kildeskatt o o o o o o

Restskatt 93 558 o 245 026 o -151 468 o

Restskatt person 10 776 613 248 039 11 645179 252 oog -868 566 3 970

Tvangsmulkt 323919 o o o 323919 o

Sum restanse

diverse krav 2 o o o o o

Diverse krav 2 o o o o o

Sum restanse

pr. skattear(
inkl. diverse krav

15 071 769 250 259 17 764154 254 229 -2 692 385 -3 970
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Kommentarer til restansesituasjonen og utviklingen i restanser

Totalt forfalte debetkrav utgjorde ved årsskiftet kr 15 071 769 mot kr 17 764154 året før. Ein
nedgang på kr 2 692 385. Nedgangen kjem først og fremst av at vi har fått avslutta nokre
konkursbu som har medført avskriving. Dette beløpet inkl renter utgjer kr 1973 730.
Gledeleg er også reduksjon i uteståande på restskatt, både på person og upersonlege, som
tilsaman utgjer kr 1020 034. Berostilte krav var kr 250 259 mot kr 254 229 året før, ein liten
nedgang på kr 3 970.

Utlikna skatter personlege for 2016 utgjorde kr 1030 800 064 mot kr 1048 719 724 i20l5.
Ein nedgang på kr 17 919 660, eller l ,7%. Antall skatteytarar i20l6 var 9 078 mot 8 998 i
2015. Ein auke på 80.

For upersonlege var utlikna skatt 2016 kr 173 013 029 mot kr 134 911472 i20l5. Ein auke
på kr 38 101 557, eller 28,24%. Antall skatteytarar i20l6 var 615 mot 623 i20l5.

Innbetalt arbeidsgjevaravgift i20l7 var kr 401 096 963 mot kr 392 590 238 i20l6. Ein auke
på kr 8 506 725, eller 2,1 7%. Restanse arbeidsgjevaravgift utgjer kr 356 032 i20l7 mot
kr 1624 477 i20l6. Ein nedgang på kr 1268 445.

Restskatt person har en restanse på kr 10 776 613 pr 31.l2.20l7 mot kr 11645 179 i20l6, ein
nedgang i restansen på kr 868 566, eller 7,46%. Og igjen nevner vi at her er det ein del eldre
skjønslikningar på skatteytarar som vi definerer som vansklegstilte. Ser ein på aldersfordelinga
utgjer restskatt eldre en 2013 kr 8 367 164.

Restanser eldre år

Tabellen viser totale restanser eldre år og restansene på restskatt person for de samme årene.

l Inntektsår r Sum restanse (debet) l Herav skatteart

"Restskatt - person"
12015 r ?
? r ?
l 2013 r ?
l 2012 - 19XX r ?

1
950541 l
470 985 l
?

l

Kommentarer til restanser og restanseoppfølgingen for eldre år
Antall krav som var foreldet pr. 31 .12.201 7: 7
Samlet beløp på krav som var foreldet pr. 31 .12.2017: kr 57 286.

Skatteoppkrever har gjennomgått rapporten "Restanseliste - forelda krav" dato t.o.m. 31 .12.2017.

3.2 Innfordringens effektivitet

Vurdering av resultatet pr. 31.12.2017

Kontoret fekk fylgjande resultatkrav fra Skatt Vest.
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Restskatt 2015 personlige skatteytarar: 96,4%, resultat 97,7%.
Forskuddsskatt personlige 2016, krav: 99,O%, resultat 99,5%.
Forskuddstrekk 2016, krav: 99,9oA, resultat 100%.
Arbeidsgjevaravgift 2016, krav: 99,8%, resultat 99,9%.
Forskuddsskatt upersonlege 2016, krav: 99,8%, resultat: 100%.
Restskatt upersonlege 2015, krav: 99%, resultat: 99,7%.
Innfordra av sum krav til innfordring siste år, krav: 70%, resultat 90,1%.

Resultata ligg godt over krava frå Skatt Vest. Vår konklusjon er at vi er svært godt fornøgd
med innfordringa vår og har hatt rett fokus til tross for at året 2017 har vore svært
arbeidskrevjande.

Vurdering av sammenheng mellom aktivitet og resultat
Vi har i20l7 vert enda tettere på i innfordringsarbeidet med både krav om utlegg og
utleggstrekk. Men også med telefoninkasso både på personlege og upersonlege sjølv om dei
ikkje har komt på arbeidslista. Vi har god erfaring med telefoninkasso.

Skatteoppkrevers eventuelle tiltak for å bedre effektiviteten i innfordringen
Vi har i20l7 vert enda tettere på i innfordringsarbeidet med både krav om utlegg og
utleggstreldc. Men også med telefoninkasso både på personlege og upersonlege sjølv om dei
ikkje har komt på arbeidslista. Vi har god erfaring med telefoninkasso.
Det er fortsatt å vere aktive og pågåande med innfordringstiltak som utlegg, utleggstrekk,
telefoninkasso, tvangssalg. I det heile å bruke dei virkemidler vi har tilgang til.

Omtale av spesielle forhold
Dette avsnittet blir som før om åra. Lite har endra seg.
I år som i fjor har vi hatt til dels store problem med utenlandske arbeidstakarar. I komrnunen er
det mange firmaer som nyttar utenlandsk arbeidskraft. Men det er verdt å nemne at det siste
året har vorte betre. Dette skuldast nok i første rekke at det er færre utenlandske arbeidstakarar

i kommunen. Men det er fortsatt slik , og som vi har nemnt i tidlegare årsrapporter så er
dei er her gjerne i kortare periodar, får utskrevet skattekort basert på eit heilt år og kjem
dermed ut med restskatt. Eit anna problem er utbetaling av feriepengar som skjer året etter at
gjerne arbeidsforholdet er avslutta. Her vert ikkje trekt skatt, men er jo skattepliktig inntekt.
Skatteyter foar ikkje klassefrådrag og kjem då ut med restskatt. Desse skatteytarane er svaert
vanskeleg å få kontakt med og fylgjeleg vanskeleg å få innbetalt restskattane dei får, då dei
som oftast også er under minstegrensa for innfordring i utlandet. Det er spesielt skatteytarar frå
dei Baltiske landa. No har det rett nok vorte litt endring her sidan vi ikkje har så mykje
utenlandsk arbeidskraft som tidlegare.

3.3 Særnamskompetanse

Vi nyttar særnamskompetansen og har hatt den i mange år. Bmk av særnamskompetansen er
et godt virkemiddel i infordringsarbeidet. Men, ein må her vere kritisk og ikkje halde
utleggsforretning berre for å halde det. I det høve viser eg og til pkt 2 i pålegg frå regional
kontrollenhet. Lokalkunnskap spelar ei viktig rolle her.
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4. Arbeidsgiverkontroll

4. 1 0rganisering av arbeidsgiverkontrollen

Flora kemnerkontor har ein ansatt regnskapskontrollør il OO% stilling.

4.2 Planlagte og gjennomfØrte kontroller

Antall planlagte kontroller for 2017 var 24. Dette utgjør 5 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i20l7 var 29. Dette utgjør 6,1 % av totalt antall opplysningspliktige i
kommunen.

Antall gjennomførte kontroller i20l6 var 24.

4.3 Resultater fra kontrollene

Det er fullført 29 av 24 planlagte kontrollar.
Avdekka endring inntekt kr 169000,-
Avdekka endring grunnlag arbeidsgievaravgift kr 169000,-

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten

Flora kemnerkontor har ein tilsett ilOO % stilling som rekneskapskontrollør.

Regnskapskontrollør har også i20l7 bistått SKO i Sogn og Fjordane (Sf1) med bruk av Koss i
kontrollarbeidet. Flora kemnerkontor har gjennomført Koss opplæring på Nordfjordeid for
Eid, Gloppen og Bremanger, i tillegg til telefon og epost bistand for alle kontor i Sfj.

Flora Kemnerkontor var med på BAP aksjonen mai 2017, som var en samarbeidsaksjon med
Politi, Arbeidstilsyn, Skatt vest og utvalgte skatteoppkreverkontor. Aksjonene i Sfj var leia av
Flora kemnerkontor, og aksjonen ble gjennomført med gode resultat.

Arbeidsgjevarkontrollen fungerer godt og målkrav er nådd. Det er giennomført større andel
forrnalkontroller enn avdekkingskontroller. Der har vi et forbedringspotensiale, og planlegger
større andel avdekkingskontroller i20l8.

Kontrollutplukk for 2017 har i hovedsak vært basert på utplukkslister fra Skatt vest.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører

Rekneskapskontrollør i Flora er leiar i foreininga for kornmunale rekneskapskontrollørar i
Sogn og Fjordane, og fungerer også som kontaktperson mellom arbeidsgjvarkontrollen i Sf) og
Skatt vest.
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Som leiar har rekneskapskontrollør ved Flora kemnerkontor deltatt i PIA (Planleggingsfomm
innsats arbeidsgivere) og pilot "Ny arbeidsprosess fra rapport til vedtak".

Som nemnt ovanfor var regnskapskontrollør leiar for gjennomføringa av BAP aksjonen i Sfj.
Dette har gitt gode samarbeidskontakter mot arbeidstilsynet, og det ble gjennomført ytterligere
samarbeidskontroller med arbeidstilsyn og politi i juni 2017.

4.6 Gjennomførte ink»rmasjons- og veiledningstiltak
Alle nye arbeidsgj evarar foar tilsendt inforrnasjon, i20l7 gjeld dette 69 nye arbeidsgjevarar.

'!

Sti 'ø19. '8
1

Skatteopp everenssi tur?PP' W

Vedlegg: Årsregnskapet for 2017
Vedlegg til årsregnskapet
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 l .Valgtår' - ' Forrige år
Likvider 75 745 790 82 967 282
'Skyldiq skattekreditorene - -1 459 854 - - -9 4Q8 003
Skyldiq andre -99 256 -13 15Q
rnnestående -ma;qin -74 la6 675 =73 554I6 125
Udisponert resultat - - -5 -4

Sum o o
Arbeidsqiveravqift -401 096 963 m392 590 238
Finansskatt Ignn -131 886
Kildeskatt mv - l00o/o stat -520 389 - -60 987
Personliqe skatteytere - -1 038 306 934 -1 050-542 083
Tvanqsmulkt - -451 293 -5 g=+;
Upersonliqe skatteytere -170 r37 728 -134 785 469
Renter -498 780 -864919
Innfordrinq g 565 22 304

Sum l -1 611 134 408 -1 578 827 335
Fordelt til Folketryqden Z ar6e!dsqiveravqift 4pl o96 962 392 sgo 237
Fordelt ti-l Folketryqden - med4emsavqift 301 111 339 295 158 089
Fordelt til Fylkeskommunen 68 674 580 68 890 451
Fordelt til kommunen 325 879 044 325 783 679
Fordelt til Staten 514 372 980 - 496 528 659
Krav som er ufordelt 1 1
Videresendinq plasserinq ffiellom kommuner -497 -123 781

Sum 1611 134 408 1578 827 335
Sum totalt o o
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Vedlegg til årsregnskapet for 2017

Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:

* Likvider

Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.

* Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31 . 12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.

Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.

* Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.

* Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin.
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.

* Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

* Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd for
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.

* Fordelt til skattekreditorene

Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gjeldende fordelingstall.

* Krav som er ufordelt

Dette skal være et lite belØp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.

* Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap.
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KOMMUNE 

Saksframlegg 

Saksnr Utvalg Type Dato 
031/18 Bystyret PS 22.05.2018 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 
Linda Mæland Nipen 18/1102 

Flora kontrollutval - Årsmelding 2017 

Framlegg til vedtak: 
Årsmelding 2017 frå Flora kontrollutval vert tatt til vitande 

Knut Broberg 
rådmann 

Saka er elektronisk godkjent og treng ingen underskrift. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Vedlagt følgjer årsmelding 2017 frå Flora kontrollutval. 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
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Sak til bystyret: Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval 
06_18 Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval - underskriven 180118 med vedtak 
 
 
 
 

188 av 195



Fra: Arnar Helgheim <Arnar.Helgheim@sekom.no> 
Sendt: 26. januar 2018 09:49 
Til: Postmottak; Heggheim Terje; Teigen Ola 
Emne: Sak til bystyret: Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval 
Vedlegg: 06_18 Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval - underskriven 180118 

med vedtak.pdf 
 
Hei 
Her følgjer kontrollutvalet si årsmelding for handsaming i bystyret ved første høve. 
  
  
  
  
Med helsing 
 

Arnar Helgheim 
Dagleg leiar 
 

SEKOM-sekretariat 
Sekretariat for kontrollutvala i 15 kommunar: 
Askvoll, Bremanger, Eid,  Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen Gulen, Hyllestad, Hornindal,  Jølster, Naustdal, Solund og Stryn 
  
Mobil: +47 975 81 418 
Tlf arbeid: 57 61 27 84 
ah@sekom.no 

Hafstadvegen 42 
6800 Førde 
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*) Underskrift frå dei som deltok i sak 06/18. Kontollutvalsleiar Bjørn Hollevik fekk permisjon frå deler 
av møtet den 18.1.18.

*
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Kontrollutvalet 
SEKOM-sekretariat 

 

 
 

Saksnr. utval Utval Møtedato 

06/18 Flora kontrollutval 18.01.2018 

 

Arkiv Sakshandsamar  
FE - 210 Arnar Helgheim  

 
 

Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval 
 
Vedlegg i saka: 
27.12.2017 Framlegg til: Årsmelding 2017 - Flora kontrollutval  
 
 
Tilråding frå SEKOM-sekretariat: 
(Saka går vidare til bystyret). 
 
Framlegg til årsmelding 2017 for Flora kontrollutval vert vedteke 
 
 
18.01.2018 Flora kontrollutval 
 
Handsaming: 
Tilrådinga vart samrøystes vedteken. 

 

 
FLO-06/18 Vedtak: 
Framlegg til årsmelding 2017 for Flora kontrollutval vert vedteke 
 
 
Saksutgreiing: 
 
Vi viser til det vedlagde framlegget til årsmelding 2017 for Flora kontrollutval. 
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