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Forslag om endringer - Vedtekter for kommunale 
barnehager i Ås 

 
Saksbehandler: Jeanette Schou Saksnr.: 21/00752-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14.04.2021 

 
 

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås vedtas 
 

2. Forslag til endringer i  

«Supplerende vedtekter for Søråsteigen barnehage med avdeling 
Rustadskogen»  

«Supplerende vedtekter for Frydenhaug barnehage»  
«Supplerende vedtekter for Nordby barnehage»  
«Supplerende vedtekter for Solbergtunet»  

«Supplerende vedtekter for Tunveien barnehage med avdeling Sagalund»  
«Supplerende vedtekter for Vinterbro barnehage» vedtas 

 
Ås, 15.03.2021 
 

 
 

Ellen Benestad      Jeanette Schou 
Kommunalsjef for oppvekst og opplæring        Virksomhetsleder barnehager 
  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 

Vedlegg:  
1. Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås gjeldene fra 

01.08.2021 
2. Forslag til endret supplerende vedtekter for Vinterbro barnehage gjeldende 

fra 1.8.21 

3. Forslag til endret supplerende vedtekter for Tunveien barnehage med 
avdeling Sagalund gjeldene fra 1.8.21 

4. Forslag til endret supplerende vedtekter for Solbergtunet barnehage 
gjeldende fra 1.8.21 

5. Forslag til supplerende vedtekter for Nordby barnehage gjeldende fra 

1.8.21 



Ås kommune 

21/00752-1 Side 2 av 4 

6. Forslag til endret supplerende vedtekter for Frydenhaug barnehage 
gjeldende fra 1.8.21 

7. forslag til supplerende vedtekter for Søråsteigen barnehage med avdeling 
Rustadskogen gjeldende fra 1.8.21 

8. Gjeldende vedtekter for kommunale barnehager i Ås 

9. Gjeldende supplerende vedtekter for Vinterbro barnehage 
10.Gjeldende supplerende vedtekter for Tunveien barnehage 

11.Gjeldende supplerende vedtekter for Solbergtunet barnehage 
12.Gjeldende supplerende vedtekter for Frydenhaug barnehage 
13.Gjeldende supplerende vedtekter for Søråsteigen barnehage 

 
 

Saksbehandler sender vedtaket til: 
Styrere i den enkelte barnehage  



Ås kommune 

21/00752-1 Side 3 av 4 

Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Barnehagelovens § 7 Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, sier at barnehageeier 
skal fastsette barnehagens vedtekter. 1 januar 2021 ble barnehageloven endret 

slik at flere av paragrafene har fått nye nummeringer og enkelte tekstendringer. 
Vedtektene til de kommunale barnehagene må ajourføres med disse 

lovendringene. I tillegg er det gjennomført organisatoriske endringer i 
barnehagestrukturen som må gjenspeiles i de supplerende vedtektene for de 
kommunale barnehagene. Forslagene til endring har derfor sin bakgrunn i endret 

barnehageorganisering og endringer i barnehageloven. Oversikt over endringene 
er markert med gult i forslagene til endrede vedtekter som er vedlagt. 

 
Alle forslag til endringer har vært på høring i de enkelte kommunale 

barnehagenes samarbeidsutvalg. 
 
 

Fakta i saken: 
Barnehagelovens § 7 Barnehageeiers ansvar, fjerde ledd, sier at barnehageeier 

skal fastsette barnehagens vedtekter. Vedtekten skal blant annet gi opplysninger 
som er av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen. Gjeldende vedtekter 
ble vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.01.20  

 
Forslagene til endring har sin bakgrunn i endret barnehageorganisering og 

endringer i barnehageloven. 
 
1 januar 2021 ble barnehageloven endret slik at flere av paragrafene har fått nye 

nummereringer og enkelte tekst endringer. Vedtektene til de kommunale 
barnehagene må ajourføres med lovendringene. Alle paragrafendringer er 

markert med gult i forslag til vedtektsendringer. Disse ligger som vedlegg. 
 
I tillegg er det gjennomført organisatoriske endringer i barnehagestrukturen som 

må gjenspeiles i de supplerende vedtektene for de kommunale barnehagene. 
Dette gjelder nedleggelse av Sagaskogen barnehage. Rustadskogen har blitt 

innlemmet i Søråsteigen sine supplerende vedtekter, og Sagalund har blitt 
innlemmet i Tunveiens supplerende vedtekter.  
 

Nordby barnehage startet opp driften i august 2020 og har ikke tidligere hatt 
egne supplerende vedtekter. De supplerende vedtektene for Nordby barnehage 

er derfor nyopprettet.  
 
Det er utarbeidet en ny struktur på antall SU medlemmer ut ifra barnehagens 

størrelse. Dette medfører endringer på antall medlemmer i SU i Solbergtunet, 
Tunveien og Søråsteigen barnehager. Endringene er markert med gult. 

 
 
Vurdering: 

Alle vedtektene har vært ute til høring i de kommunale barnehagenes 
samarbeidsutvalg.  

 
Ingen av samarbeidsutvalgene, SU, hadde  innvendinger på  forslag til endringer 

i vedtekter eller supplerende vedtekter. 
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Økonomiske konsekvenser: 

Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 

Ingen 
 

Alternativer: 
1) Forslag til endringer i vedtekter for kommunale barnehager i Ås, med 

tilhørende supplerende vedtekter vedtas  

2) Forslag til endringer i vedtekter, med tilhørende supplerende vedtekter 
vedtas ikke. 

 
Konklusjon med begrunnelse: 

 
Det er nødvendig å foreta strukturelle endringer og oppdateringer i vedtektene 
for kommunale barnehager, samt supplerende vedtekter for å oppdatere 

vedtektene etter endringer i barnehageloven, samt endringer i 
barnehageorganiseringen. 

 
Kommunaldirektøren innstiller til alternativ 1: «Forslag til endringer i vedtekter 
for kommunale barnehager i Ås, med tilhørende supplerende vedtekter vedtas» 

 
Kan vedtaket påklages? 

Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

01.08.2021 
 

 


