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Forslag om endring - Vedtekter for kommunale barnehager i Ås 

 
Saksbehandler: Vigdis Bangen Saksnr.: 18/03165-8 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur 23.01.2019 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

 Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås», vedtas. 
 
 
Ås, 08.01.2019 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 

   Rådmann Kommunalsjef oppvekst og opplæring                                         
 

 

Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg:  

1. Høringsbrev - Endringer  i "Vedtekter for kommunale barnehager i Ås" 
2. Høringsuttalelse- SU Tunveien barnehage 
3. Høringsuttalelse- SU Søråsteigen barnehage 
4. Høringsuttalelse- SU Frydenhaug barnehage 
5. Høringsuttalelse- SU Togrenda barnehage 
6. Høringsuttalelse- SU Sagaskogen barnehage 
7. Vedtekter kommunale barnehager gjeldende fra 1.2.2016 
8. Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås på bakgrunn av 

høringsinnspill, gjeldende fra 1.2.2019 
9. Forslag til endret vedtekt for kommunale barnehager i Ås, gjeldende fra 

1.2.2019 -Sendt på høring 
 
 
Saksbehandler sender vedtaket til: 
Styrere i den enkelte barnehage 
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Saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Forslag til endringer i «Vedtekter for kommunale barnehager i Ås» har vært ute på 
høring. Høringsinstanser var kommunale barnehager og barnehagenes 
samarbeidsutvalg (SU). I tillegg var høringen åpen for alle og ble lagt ut på 
kommunens hjemmesider.  Kommunen har bedt høringsinstansene om 
høringsuttalelser/innspill på vedlagt endringsforslag, med høringsperiode fra 7. 
november til 7. desember 2018.  
 
Forslagene til endring har sin bakgrunn i ny kommunal organisering, endringer i 
barnehageloven samt ønske om tydeliggjøring av enkelt paragrafer. Rådmannen 
ønsker 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, samt at innhold i 
paragrafene som omhandler foreldrebetaling og oppsigelse/endring av tilbud, er 
tydeliggjort. 
 
 
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, 13.1.2016, jf. 
HOK-sak 1/16. 
 
Oversikt endringer: 
I tillegg til ny paragraf (§ 2.styring) med påfølgende endring av paragrafenes 
nummerering, er det gjort endringer i følgende paragrafer i gjeldende vedtekter: 
 

§ 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  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#5#5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#6#6
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 § 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 

 
Vedlagt følger forslag til endringer som ble sendt ut på høring, forslag til endringer 
gjort på bakgrunn av høringsinnspill og gjeldende vedtekt til sammenlikning.  
 
Høringsinstanser var kommunale barnehager og barnehagenes samarbeidsutvalg 
(SU). I tillegg var høringen åpen for alle og ble lagt ut på kommunens hjemmesider. 
Det har kommet inn 5 høringssvar fra barnehagenes SU. Høringssvarene følger 
vedlagt i sin helhet.  
 
Høringssvarene oppsummert: 
- SU ved Tunveien barnehage støtter kommunens endringer og har ingen 

motsigelser. 
- SU ved Søråsteigen barnehage støtter kommunens forslag til endringer.  

De har også drøftet § 9 Oppsigelse, om at kommunen kan si opp plassen ved 
vesentlig mislighold av avtalen, punkt b og setningen «Dersom stengetiden i 
barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes». De lurer på om begrepet 
«gjentatte ganger» og hvor lang tid det er snakk om, bør presiseres slik at det blir 
likt i alle barnehager?  

- SU ved Frydenhaug barnehage har ingen innvendinger og støtter forslaget til 
endringer i vedtekten. 

- SU ved Togrenda barnehage har ingen videre kommentarer. 
- SU ved Sagaskogen barnehage har ingen kommentarer. 
 
Vurdering: 
Det kom få innspill i løpet av høringsperioden. Rådmannen har tatt innspillet fra SU 
ved Søråsteigen barnehage til etterretning. Det presiseres i endret vedtekt at dersom 
stengetiden i barnehagen ikke overholdes så skal barnehagen følge kommunens 
«Retningslinje ved for sent hentet barn». Barnehagene skal ved oppstart i barnehage 
informere foresatte om gjeldende retningslinje. 
 
§ 9. Oppsigelse lyder nå som følger: 
 

Barnets foresatte kan si opp plassen i «oppvekstportalen» med en måneds varsel fra 
den første i påfølgende måned. 
 
Skal plassen sies opp fra og med 1. august, må dette gjøres innen 31. mai (ellers vil 
foreldrebetalingen løpe for august) 
 
Det må betales for plassen i oppsigelsestiden, også dersom plassen ikke benyttes. 
 
Kommunen kan si opp plassen ved vesentlig mislighold av avtalen; 

a) Manglende betaling. 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/lf/lf/lf-20090128-0096.html#9#9
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- Dersom skyldig beløp ikke blir betalt, sendes varsel om oppsigelse sammen 
med andregangs purring. Manglende betaling som har gått til inndrivelse 
gjennom rettslig inkasso, medfører øyeblikkelig oppsigelse av plassen, 
dersom ikke andre særskilte betalingsavtaler er inngått skriftlig. Ved 
øyeblikkelig oppsigelse kan plassen beholdes ut gjeldende måned. Foresatte 
må søke plass på nytt.  

 
b) Andre vesentlige mislighold av avtalen som for eksempel: 
- Dersom plass er tildelt på grunnlag av uriktige opplysninger av vesentlig 

betydning gitt av foresatte, forsettlig eller grovt uaktsomt.  
- Dersom stengetiden i barnehagen gjentatte ganger ikke overholdes 

skal barnehagen følge kommunens «retningslinje ved for sent hentet barn» 
- Dersom særskilte forhold gir grunn til det. 
- Før en eventuell oppsigelse gjennomføres, vil det bli gitt skriftlig advarsel for å 

gi anledning til å rette opp forholdet. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen 
 
Alternativer: 
«Vedtekter for kommunale barnehager i Ås» endres ikke.  
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Det er nødvendig å foreta strukturelle endringer i forskriften, spesielt med tanke på 
en tydeliggjøring av rammer som regulerer oppsigelse/endring av tilbud. Forslagene 
til endring har sin bakgrunn i ny kommunal organisering, endringer i barnehageloven 
samt ønske om tydeliggjøring av enkelt paragrafer. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
1.2.2019 


