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Høringsbrev - Endring i "Vedtekter for kommunale barnehager i 
Ås"

Ås kommune sender med dette på høring forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås». Kommunen ber om høringsuttalelser/innspill på vedlagt endringsforslag, 

med høringsperiode fra 7. november til 7. desember 2018.

Barnehagelovens § 7 Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, sier at barnehage-eieren skal 
fastsette barnehagens vedtekter. Vedtekten skal blant annet gi opplysninger som er av 
betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. 

Forslagene om endring har sin bakgrunn i ny kommunal organisering, endringer i 
barnehageloven samt ønske om tydeliggjøring av enkelt paragrafer. Kommunen vil også at 
det skal være samme ordlyd i barnehagevedtekten og SFO forskriften når det gjelder 
betalingsregler samt oppsigelse av plass ved manglende betaling.

Det er i hovedsak gjort strukturelle og tekstmessige endringer.  I tillegg til ny paragraf (§ 
2.styring) med påfølgende endring av paragrafenes nummerering, er det gjort endringer i 
følgende paragrafer i gjeldende vedtekt:
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§ 1.  Virkeområde/eierforhold 
 § 1 deles, det som omhandler styring flyttes til ny § 2 Styring
 Endret tekst

 § 2.  Styring     
 Ny paragraf
 Endret tekst

 § 5.      Opptak av barn   
 Endret tekst, ny organisasjon 
 Nytt punkt under «Hovedopptak»
 Endret tekst, endring i barnehagelovens § 12 a

 § 7.    Opptakskriterier     (tidligere § 6  ) 
     Endret tekst i punkt 7.5 Søsken 

 § 9.  Oppsigelse (tidligere § 8)
 Endret tekst

§ 10.   Foreldrebetaling (tidligere § 9)  
 Endret tekst  
 Tatt ut gjengivelsen av § 3 Moderasjonsordninger, 
 Nye punkter under 6. ledd «Forsinket og manglende betaling

All tekst som er ny eller endret er markert med rødt i revidert forslag. Gjeldende vedtekt er 
vedlagt til sammenligning.

Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås kommune» blir lagt frem for
politisk behandling i januar 2019. 

Høringsinstanser: 
 Kommunale barnehager  
 Barnehagenes samarbeidsutvalg
I tillegg er høringen åpen.

Styrer ved den enkelte barnehage har ansvar for å forelegge dette høringsbrevet med 
vedlagt høringsforslag til barnehagens samarbeidsutvalg.

Vi ber om at høringssvar sendes inn elektronisk. Følg direkte lenke til høringsuttalelse her, 
eller gå inn på kommunens hjemmeside og velg skjema Høringsuttalelse (KF-239). Skjemaet
er å finne under Elektroniske skjemaer her: 
Hjem  ›  Toppmeny   ›   Selvbetjening   ›   Elektroniske skjemaer

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 7. desember 2018. 

Ellen Benestad
Oppvekst- og kultursjef

Dokumentet er elektronisk godkjent
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Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås. gjeldende fra 1.2.2019
Vedtekter kommunale barnehager gjeldende fra 1.2.2016

Ås kommune - Oppvekst og kultur
Vår ref.: 18/03165-1 Side 3 av 3


	Date Field 1: 


