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Sak nr.   Dato 
003/18 Partssammensatt utvalg 24.04.2018 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 1/2018 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
30.01.2018 Protokoll - Partssammensatt utvalg  - 30.01.2018 1371873 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Partssammensatt utvalg 

 
 
 
Møtedato: 30.01.2018 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 1/2018 Til kl. 09:55 Møtested: Administrasjonsbygget, 

Kommuestyresalen 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Sissel Håkonsen Osnes  
Sølvi Torset  
Ottar Skjellhaug AP 
Gro Anita Olsen FL 
Jørn Stene FL 
Linda Wangen Salemonsen FL 
Nils-Christian Steinbakk FL 
Kristin Setså H 
Ronny Borge H 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
 
Varamedlemmer Parti 
Eli Hansen  
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Geir Mikkelsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Irene Larssen 
Kariann Skar Sørdahl 
Monica Johansen 
Nils-Are Johnsplass 
Trond Heimtun 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Det var ingen merknader til innkalling. 

Merknader til dagsorden: 

· Nils-Christian Steinbakk (FL): Ber om en orientering ang. status sykefravær 2017 
· Eli Hansen: Viser til sak i formannskapet ang. elever fra Rødås. Uttalelse fra 

Utdanningsforbundet. 
Ordfører: Det er ikke sak til partssammensatt utvalg ang. dette, men Eli Hansen fikk 
framføre uttalelse fra Utdanningsforbundet. 

Dagsorden ble enstemmig godkjent. 

Status sykefrvær. 
Personalsjef svarte. Enda ikke ferdig med rapport 2017. Nedgang i alle måneder unntatt i 



Side 2 
 

desember. Rapport kommer til neste møte. 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 17.04.18 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Jørn Stene 
Ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av partssammensatt utvalg i møte nr           den 
 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/18 Godkjenning av møtebok  
002/18 Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid 

vedrørende lønnssamarbeid 
 

 
 
  



Side 4 
 

001/18: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
Partssammensatt utvalg 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 001/18 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 4/2017 godkjennes. 

 
 
 
002/18: Inngåelse av administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende 
lønnssamarbeid 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
 
 

 
Partssammensatt utvalg 30.01.2018: 
 
 
Behandling: 
Personalsjef orienterte. 

Rådmannens forslag til innstillig ble enstemmig vedtatt. 

 
PART- 002/18 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale om administrativ 
vertskommunesamarbeid knyttet til lønnskjøring, jf. kommuneloven § 28-1 b og e.   
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Sak nr.   Dato 
004/18 Partssammensatt utvalg 24.04.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Endring av vedtektene for barnehage 2018 - 2022 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske, med foreslåtte 
tilleggsparagraf om skyldig betaling, vedtas og iverksettes med virkning fra 01.07.2018  

 
Vedlegg: 
01.03.2018 Endring av vedtektene for barnehage 2018 1373407 

31.01.2018 Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage 1372037 

05.02.2018 Høringsuttalelse - Samarbeidsutvalget - Erikstad barnehage 1372461 

09.02.2018 Høringsutalelse - Samarbeidsutvalget - Hauan barnehage 1372950 

12.02.2018 Høringsuttalelser - Samarbeidsutvalget - Valnesfjord barnehage 1373069 

14.02.2018 Høringsuttalelse - Samarbeidsutvalget - Sulitjelma barnehage 1373427 

13.02.2018 Vedtekter kommunale barnehager 2018-2022_siste 1373429 
 
Sammendrag: 
Utvalg for oppvekst og kultur behandlet vedtekter til de kommunale barnehagene i møte 01.03.2018. I 
møtet ble det av administrasjonen ytret ønske om å få lagt til en ny paragraf om skyldig betaling. Utvalg 
for oppvekst og kultur vedtok følgende innstilling til kommunestyret: 
 
Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes med 
virkning fra 01.07.2018 med følgende tillegg:  

· En egen paragraf om betalingsmislighold utredes, sendes på høring og legges ved saken før 
endelig behandling av saken i kommunestyret. 

 
Saksopplysninger: 
Fauske kommune ønsker å vedtektsfeste en ordning med at plass i barnehage kan sies opp 
av kommunen ved manglende betaling. Intensjonen med å innføre en ordning med 
manglende betaling er ikke at barn skal miste plassen i barnehage, men å hindre at familier 
på denne måten kan opparbeide seg betydelig gjeld til kommunen og settes i en økonomisk 
situasjon som igjen ville gå utover barnet. Kommunale instanser gir utstrakt veiledning og 
strekker seg langt for å finne gode løsninger i praktiseringen av ordningen til barnets beste. 
Selv om det i de fleste tilfellene finnes en løsning, kan det likevel bli effektuert plassoppsigelser i 
barnehage. 
 
Ekstra paragraf om skyldig betaling ble sendt på høring 15.03.2018 med frist 09.04.2018 til følgende 
distribusjonsliste:  

· Kommunale barnehager  
· Ikke-kommunale barnehager  
· Utdanningsforbundet Fauske ved hovedtillitsvalgt  



· Fagforbundet Fauske ved hovedtillitsvalgt  
· Foreldreutvalg  
· Samarbeidsutvalg  

 
Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser var velkomne til å uttale seg i  
høringen. 
 
Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen uttalelser. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
Videre følger en redegjøreldse av regelverket som regulerer en ordning med oppsigelse av 
barnehageplass. Redegjørelsen er basert på Utdanningsdirektoratets veiledning: 
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-
moderasjonsordninger/Betalingsmislighold/ 
 
Mislighold av foreldrebetaling 
Hvis foreldrene har utestående foreldrebetaling til en barnehage, må dette vurderes på lik 
linje med andre kontraktsbrudd etter alminnelige kontraktsrettslige regler. KD oppfordrer 
imidlertid til at foreldre og barnehageeiere søker gode løsninger til det beste for barna. 
 
Om muligheten for å ta retten til barnehageplass 
Det følger av forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 2 at 
«[b]arnehagens vedtekter skal definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. 
 
Opptakskriteriene må være objektive og etterprøvbare». I rundskriv F-08/2006 står det at «[d] 
ette innebærer at de bør være så konkrete som mulig slik at det i etterkant lar seg gjøre å 
vurdere om tildelingen av plasser er i samsvar med dem". 
 
Udir mener at en reservasjon mot å ta inn barn med manglende foreldrebetaling er et 
objektivt og etterprøvbart opptakskriterium. Det betyr at hver enkelt barnehage i 
utgangspunktet kan reservere seg mot å ta inn barn med manglende foreldrebetaling. 
 
Om fortsatt rett til barnehageplass 
Selv om kommunens barnehager har en reservasjon mot manglende foreldrebetaling i 
opptakskriteriene, har kommunen som barnehagemyndighet uansett ansvar for å tilby alle 
rettighetsbarn barnehageplass i samsvar med barnehageloven § 12a. Denne bestemmelsen 
gir ikke krav på plass i én bestemt barnehage innenfor kommunegrensen, men kommunen 
skal likevel tillegge brukernes ønsker og behov stor vekt ved selve opptaket 
 
Kunnskapsdepartementet skriver at foreldre til barn som har mistet en barnehageplass på 
grunn av betalingsmislighold, kan søke om ny plass. Kommunen skal ha minimum ett opptak 
i året, jf. barnehageloven § 12a. Barnet vil i så fall ha rett til plass ved det neste kommunale 
opptaket. Hvis kommunen har flere opptak i året, vil barnet ha rett til ny barnehageplass ved 
neste opptak i kommunen. Det gjelder uavhengig av om neste opptak er hovedopptaket eller 
løpende opptak. 
 
Praksis i andre kommuner 
Andre kommuner har litt ulik praksis og beskrivelse av hvordan en plass kan sies opp av 
kommunen ved manglende betaling. Under følger noen eksempler 
 

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/Betalingsmislighold/
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/foreldrebetaling-og-moderasjonsordninger/Betalingsmislighold/


Bodø kommune praktiserer 2 måneder manglende betaling før kommunen overfører saken til 
kemneren, som sørger for innkreving og oppsigelse av plassen 
http://bodo.kommune.no/getfile.php/Solsia%20%28intranettet%29/Enheter_avdelinger/OK-
avdelingen/Ukeslutt/Vedtekter%20for%20barnehagene%20ajour%2015.12.2016.pdf 
 
 
Trondheim kommune konkretiserer ikke hvor mange måneder manglende betaling som 
kreves for at kommunen sier opp plassen, men oppgir at plassen kan sies opp med en 
måneds varsel fra den første eller femtende i måneden på bakgrunn av manglende betaling 
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/ombarnehagene/barnehagevedtekter/#headin
g-h2-6  
 
Oslo kommune har en tilsvarende formulering som Trondheim kommune 
https://lovdata.no/OV/forskrift/2011-05-10-532/§12  
 
Stavanger kommune har en formulering om at «Kommunen kan si opp barnehageplassen 
ved manglende betaling». 
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplane
r/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-stavanger-kommune_oppdatert05.01.2018.pdf 
 
Konsekvens 
Vedtektene for kommunale barnehager må ha en paragraf eller et underpunkt til en  
paragraf om skyldig betaling. I Fauske kommune vil et barn uavhengig av manglende betaling ha rett til 
barnehageplass ved neste hovedopptak. Det vil dog alltid være barnehageeiers målsetning at det søkes 
gode løsninger til barnets beste i samarbeid med foreldre, slik at oppsigelse av plass kan unngås. 
 
Forslag til ny paragraf om skyldig betaling 

· Dersom det ikke er betalt for opphold innen 3 måneder etter forfall, overføres saken til  

kemneren, som sørger for innkreving og oppsigelse av plassen. 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 

http://bodo.kommune.no/getfile.php/Solsia%20%28intranettet%29/Enheter_avdelinger/OK-avdelingen/Ukeslutt/Vedtekter%20for%20barnehagene%20ajour%2015.12.2016.pdf
http://bodo.kommune.no/getfile.php/Solsia%20%28intranettet%29/Enheter_avdelinger/OK-avdelingen/Ukeslutt/Vedtekter%20for%20barnehagene%20ajour%2015.12.2016.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/ombarnehagene/barnehagevedtekter/
https://www.trondheim.kommune.no/tema/barnehage/ombarnehagene/barnehagevedtekter/
https://lovdata.no/OV/forskrift/2011-05-10-532/'a712
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-stavanger-kommune_oppdatert05.01.2018.pdf
https://www.stavanger.kommune.no/siteassets/samfunnsutvikling/planer/temaplaner/barnehageplaner/vedtekter-for-kommunale-barnehager-i-stavanger-kommune_oppdatert05.01.2018.pdf
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Sak nr.   Dato 
005/18 Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018 
 Kommunestyre  

 
 
Endring av vedtektene for barnehage 2018 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes med 
virkning fra 01.07.2018. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 01.03.2018: 
 
Behandling: 
Enhetsleder barnehage orienterer om forslag til manglende betaling av opphold og sanksjonsvalg. 

Rådmannen fremmet følgende endring av rådmannens forslag til innstilling: 
Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes med 
virkning fra 01.07.2018 med følgende tillegg: 

· En egen paragraf om betalingsmislighold utredes, sendes på høring og legges ved saken før 
endelig behandling av saken i kommunestyret. 

 
Rådmannens endrede forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 005/18 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Vedlagte forslag til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske vedtas og iverksettes med 
virkning fra 01.07.2018 med følgende tillegg: 

· En egen paragraf om betalingsmislighold utredes, sendes på høring og legges ved saken før 
endelig behandling av saken i kommunestyret. 

 
Vedlegg: 
05.02.2018 Høringsuttalelse - Samarbeidsutvalget - Erikstad barnehage 1372461 

31.01.2018 Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Vestmyra barnehage 1372037 

09.02.2018 Høringsutalelse - Samarbeidsutvalget - Hauan barnehage 1372950 

14.02.2018 Høringsuttalelse - Samarbeidsutvalget - Sulitjelma barnehage 1373427 

12.02.2018 Høringsuttalelser - Samarbeidsutvalget - Valnesfjord barnehage 1373069 

13.02.2018 Vedtekter kommunale barnehager 2018-2022_siste 1373429 
 
Sammendrag: 
Vedtektene for kommunale barnehager ble sist endret i K-sak 059/16. Siden den gang er det kommet 



justeringer som må tas inn i vedtektene, for at de skal være iht. lovverk og forskrift. 
 
Det er ikke foretatt større endringer i vedtektene. 
 
Forslaget til endringer har vært ute på høring i barnehagene, organisasjonene og flyktningtjenesten. 
Høringsbrev og høringsutkast ble sendt ut den 12.01.2018 med svarfrist 09.02.2018. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende er endret i det nye forslaget. Tekst som er gjennomstreket er fjernet fra vedtektene. Ny tekst 
er skrevet med kursiv: 
 
§ 4. STYRING OG LEDELSE 
Daglig ledelse: 

· Hver barnehage skal ha en styrer som har ansvar for den daglige ledelsen av virksomheten. 
Styrer skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir 
barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 

· Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og 
administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med 
barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget 
som er gitt i disse. 

· Styreren skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir 
barnefaglig og pedagogisk kompetanse 

 
 
 
Pedagogisk leder 

· Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med 
godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at barnehageloven og 
rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. Den pedagogiske lederen leder 
arbeidet med planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i 
barnegruppen eller innenfor de områdene han/hun er satt til å lede. 

 
§ 5. BEMANNING 
Grunnbemanningen i barnehagene skal være minst 3 heltidsansatte pr. avdeling , derav minst en 
pedagogisk leder med utdanning som barnehagelærer og minst en fagarbeider i barne- og 
ungdomsarbeiderfaget. Grunnbemanningen og tar utgangspunkt i en avdeling med inntil 18/9 barn. 
Bemanningen skal minimum være iht. norm for pedagogisk bemanning. 
 
§ 7. OPPTAK AV BARN 

· Nytt barnehageår begynner 15. august ved skolestart iht. til skoleruta  

 
Barn som tildeles plass, beholder denne til plassen sies opp skriftlig elektronisk eller når barnet oppnår 
skolepliktig alder. 
 
§ 8. OPPTAKSKRITERIER 

· Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, og som søker til hovedopptaket, har rett til barnehageplass, jfr 



Barnehageloven § 12a. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året 
det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen 
av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter, jfr 
Barnehageloven § 12a. 
 

§ 11. OPPTAKSPERIODE – ÅPNINGSTIDER – PLANLEGGING – FERIER 
· Barnehageåret begynner 15. august ved skolestart iht. skoleruta 
· Barnehagene har 5 dager pr. år som benyttes til felles planlegging og kompetanseutvikling for 

personalet. Barnehagen har planleggingsdager de to siste virkedagene før barnehageåret 
begynner (jf. punkt 1). Barnehagen følger planleggingsdager iht. skoleruta resten av året. Disse 
dagene er barnehagene stengt. 

 
§12.          BETALING FOR OPPHOLD 

· Det betales for 11 mnd. i året, perioden 15. juli – 14. august barnehageårets siste måned er 
betalingsfri. 

 
Saksbehandlers vurdering: 
Endringene som er gjort i forslaget til nye vedtekter for kommunale barnehager i Fauske er gjort for å 
tilpasse seg de endringene som ligger i lov og forskrift.  
 
Eneste unntak er i § 11. strekpunkt 3 der det i forslaget som ble sendt ut på høring stod at de 3 
ferieukene bør være sammenhengende. Tidligere het det at de 3 ferieukene skal være 
sammenhengende. 
 
Ved høringsfristens utløp har det kommet inn 5 høringsuttalelser. Alle fra Samarbeidsutvalgene ved de 
kommunale barnehagene. 
 
Fra SU ved Vestmyra barnehage var det innkommet forslag til justeringer av teksten som det i hovedsak 
er tatt hensyn til. Når det gjelder presiseringen i § 5 Bemanning om at den nye normen for pedagogisk 
bemanning kan gi negative utslag på voksentettheten i barnehagen, så har vedtektene tatt med 
formuleringen om at bemanningen minimum skal være iht. norm for pedagogisk bemanning.  
SU ved Valnesfjord barnehage har uttalt at det bør presiseres hva norm for pedagogisk bemanning er. 
På det tidspunkt vedtektene er til politisk behandling har ikke alle de praktiske konsekvensene av 
endring i forskrift for pedagogisk bemanning blitt klarlagt. Det vil derfor være vanskelig å komme med 
en slik presisering.  
 
Når det gjelder grunnbemanning er det forespeilet at den skal lovfestes i løpet av 2019. Foreløpige 
signaler tilsier at grunnbemanningen vil bli iht. den grunnbemanning Fauske kommune allerede har 
vedtektsfestet. 
 
De fleste uttalelsene til vedtektene omhandler bruken av skal fremfor bør i vedtektenes § 11 og uttak av 
de 3 ferieukene.  
 
Bakgrunnen for at høringutkastet inneholdt formuleringen bør, er knyttet til at barnehagene i liten grad 
kan styre foreldres ferieuttak. Det argumenteres fra SU-ene at 3 ukers sammenhengende ferie er til 
barnets beste, selv om dette kan være vanskelig av praktiske hensyn når en familie skal ta ut ferie. 
Forrige gang vedktene var til politisk behandling var saksbehandlers vurdering at dersom det åpnes for 
at barnehagebarn kan ta ut sin pålagte ferie utenom skolens sommerferie, kan det føre til at flere barn 
ønsker å benytte seg av barnehagetilbudet i løpet av sommeren. Dette vil igjen føre til økte utgifter til 



vikar, når ansatte tar ut sin lovmessige ferie i samme periode. Barnehagene tilstreber å bruke minst 
mulig vikar i ferieavviklingen, og dette er gjenspeilet i barnehagens budsjett der vikarutgifter i 
forbindelse med ferie er satt til 0,- i utgifter. Det er derfor av betydning at barn i barnehage fortrinnsvis 
avvikler 3 uker sammenhengende ferie fra barnehagen, i perioden fra skoleslutt til skolestart. 
 
SU ved Vestmyra barnehage anbefaler å la setningen stå som foreslått med bør, til tross for en viss 
redsel for at det kan gi negative utslag både for enkeltbarn og for barnehagens totale 
ferieavvikling/sommerdrift. 
 
På bakgrunn av de innspillene som har kommet er teksten endret tilbake til at «ferieukene skal være 
sammenhengende».  
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 







 
 
 
 

Dato:  01.02.2018 
Vår ref.: 18/1979 

Deres ref.:  
Saksb.: Karen Ro 

Erikstad barnehage 
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Enhet Barnehage 
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Høringsuttalelse vedtekter for kommunale barnehager i Fauske 
kommune 2018 - 2022 
 
 
Samarbeidsutvalget i Erikstad barnehage har behandlet høringsdokumentet med forslag om 
endringer i vedtektene for kommunale barnehager i Fauske kommune i Sak 1/18. 
 
 
Sak 1/18 Høring. Endring i vedtektene for kommunale barnehager. 
 

Samarbeidsutvalget tar forslaget til endringer i vedtekten til orientering,     
men   har følgende kommentar til § 11 – Ferie:  
Samarbeidsutvalget mener det skal stå at barna skal ha tre uker 
sammenhengende ferie.  
Dette fordi barna på linje med voksne har behov for fri over en lengere 
sammenhengende periode. 
Det bør heller åpnes for mulighet til å søke om fritak fra kravet om tre uker 
sammenhengende ferie hvis det er behov/ønskelig. 

 
 
 
 
 
 
Med Vennlig hilsen  
 
Espen M.V. Petersen 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Karen Ro 
Styrer 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Til:  

Tom Erik Holteng Enhetsleder Barnehage 

 

 

 

 
JournalpostID: 18/2447  Dato: 09.02.2018 
    

 

 

Høringsutalelse-Samarbeidsutvalget-Hauan barnehage  

 

 Samarbeidsutvalget oppfattet de nye endringene i Vedtektene som relevant og bra. Det 

er kommet ny Rammeplan og derfor var det viktig at en del teks ble byttet ut med 

dagens regelverk. Nye regler for overgang mellom barnehage og skole var positivt og 

det vil gjøre det enklere for foreldre i overgangen mellom barnehagen og skolen/sfo. 

Vedtaket om bemanning, slik at det skal være minst 3 ansatte på. avdeling for 3-6 år 

og minst 3 ansatte pr. avdeling for 0-3 år vil videreføre den tettheten av voksne som vi 

har hatt og gjør kvaliteten god i barnehagene. 

 I § 11 ønsker vi ikke den endringen som er foreslått om at barn kun bør ha 3 uker 

sammenhengende ferie. Barn bør ha samme rettigheter som voksne. Det vil også skape 

sosiale forskjeller ved at barn opplever at de fleste får ferie om sommeren bortsett fra 

dem. Vi mener at det skal fortsatt stå at de skal ha 3 uker sammenhengende ferie om 

sommeren, men at de kan søke barnehagen om å dele den opp hvis det er praktiske 

årsaker til at ferieturnuser til foreldre ikke går opp. 

 

Uttalelsen er gjort av SU i felleskap 

 

Carine Romness Solund og Einar Bredesen 

 

 

 

 

Hilde Kristensen Moen 

Styrer Hauan barnehage 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FAUSKE KOMMUNE  

VALNESFJORD BARNEHAGE 

 

 

NOTAT MED OPPFØLGING 
 

 

Til:  

Tom Erik Holteng Enhetsleder Barnehage 

 

 

 

 
JournalpostID: 18/2530  Dato: 09.02.2018 
    

 

 

 

 

 

Høringsuttalelser vedtekter for kommunale barnehager i Fauske Kommune 2018-2022  

 

Samarbeidsutvalget i Valnesfjord barnehage har behandlet høringsdokumentet med forslag 

om endringer i vedtekter for kommunale barnehager i Fauske kommune i sak 1/18 

 

SU har behandlet forslaget til endring i vedtektene og har følgende innspill: 
 

  

 §5 Det bør presiseres hva hht til norm for pedagogisk bemanning er.  

§11 Her mener SU det bør stå skal og ikke bør.  (arbeidstakere har rett til 3 uker 

ferie. Dette bør også barna ha. Hvis man skal tenke til beste for barna må det 

stå skal. Så får de som får problemer søke om unntak. Så får styrer ta ei 

vurdering i hvert enkelt tilfelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Mona Wiik 

Leder SU Valnesfjord barnehage 

 

 

 

 

Laila Olsen Finvik 

Styrer Valnesfjord barnehage 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



                                              

 Sulitjelma barnehage  
sulitjelma.barnehage@fauske.kommune.no 

 

Sulitjelma barnehage 

Rishammern 6 

8230 Sulitjelma 

Besøksadresse: Rishammern 6                 Tlf: 75 60 44 80 /90 89 18 17 

                          8230 Sulitjelma 

 

 

 

 

 

 

HØRING: VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. 

 

 

 

Samarbeidsutvalget ved Sulitjelma barnehage har i sak 3/18 behandlet høring nye vedtekter 

kommunale barnehager. 

 

SU hadde kun en kommentar til høringen: 

 

§11. OPPTAKSPERIODE – ÅPNINGSTIDER – PLANLEGGING – FERIER 

 

Pkt 6  

I tillegg til 5 planleggingsdager skal barnet ha minst 3 ukers ferie fra barnehagen, fortrinnsvis 

fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse.  

SU mener  ordet skal ikke må  byttes ut med bør 

De 3 ferieukene skal være sammenhengende. 

 

 

 

 

 

Tonje Setså        Siv Lillian Johansen 

Leder         styrer 

mailto:sulitjelma.barnehage@fauske.kommune.no
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VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FAUSKE 
GJELDENDE FRA 

2018-2022 
 
 
 
§ 1. EIERFORHOLD 

Disse vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Fauske kommune. 
 
§ 2. DEFINISJON OG FORMÅL 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 
Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og 
tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, 
nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i 
ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. 

 
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på 
seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og 
ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

 
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens 
egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og 
trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og 
likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 
§ 3. RAMMER FOR DRIFTEN 

Barnehagene drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for 
barnehagens virksomhet som Barnehagelov, rammeplan, vedtekter, oppvekstplan, 
virksomhetsplan og andre kommunale planer og retningslinjer. 

 
§ 4. STYRING OG LEDELSE 

- Kommunen er lokal barnehagemyndighet og ansvarlig for forvaltning og tilsyn 
med kommunale og ikke-kommunale barnehager samt godkjenning av nye 
barnehager. 

- Ansvarlig politisk styringsorgan er det som gis fullmakten i hht til enhver tid 
gjeldende delegasjonsreglement 

- Kommunale barnehager i Fauske kommune er underlagt Enhet barnehage og har 
felles enhetsleder som er overordnet den enkelte styrer. 

 
Foreldreråd og samarbeidsutvalg: 
- Hver barnehage skal ha et foreldreråd som består av foreldre/foresatte til samtlige 

barn i barnehagen. Foreldrerådets oppgaver er fastsatt i Forskrifter til Lov om 
barnehager. 

- Hver barnehage skal ha et samarbeidsutvalg der foreldre og ansatte skal være likt 
representert. Samarbeidsutvalget følger Barnehagelovens bestemmelser når det 
gjelder funksjonstid og oppgaver. 

- Kommunestyret oppnevner eiers representant. 
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Daglig ledelse: 
- Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personal- messig 

og administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske ar- beidet er i tråd 
med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles 
forståelse for oppdraget som er gitt i disse. 

- Styreren skal ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning 
som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse 

 
Pedagogisk leder 

- Pedagogisk leder er gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, 
i tråd med godt faglig skjønn. Den pedagogiske lederen skal veilede og sørge for at 
barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 
Den pedagogiske lederen leder arbeidet med planlegging, gjennomføring, 
dokumentasjon, vurdering og utvikling av arbeidet i barnegruppen eller innenfor 
de områdene han/hun er satt til å lede. 

 
§ 5. BEMANNING 

Grunnbemanningen i barnehagene skal være minst 3 heltidsansatte pr. avdeling og tar 
utgangspunkt i en avdeling med inntil 18/9 barn. Bemanningen skal minimum være 
iht. norm for pedagogisk bemanning. 

 
Det fastsettes ekstra bemanning i tilknytning til barn med spesielle behov, umiddelbart 
etter at barnet er tildelt plass. 

 
Det kreves politiattest for ansatte i barnehage 

 
§ 6. AREALNORMER 

Barn under 3 år: 5,3 m2 netto lekeareal pr. barn. 
Barn over 3 år: 4 m2 netto lekeareal pr. barn 

 
Utearealet bør være omlag 6 ganger leke- og oppholdsarealet inne. 

 
§ 7. OPPTAK AV BARN 

 Hovedopptak skal annonseres i lokalpressen minimum 3 uker før søknadsfristens 
utløp. 

 Søknad om opptak skjer elektronisk, 
http://www.fauske.kommune.no/barnehagene-i-fauske 

 Søknadsfrist er 1. mars. 
 Nytt barnehageår begynner ved skolestart iht. til skoleruta 

 
Styrer foretar innstilling til opptak ved egen barnehage. Alle godkjente barnehager i 
kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en 
samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. 
Foresattes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en 
samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av 
kommunale og ikke-kommunale barnehager sikres, j.fr. barnehageloven §12 
Rådmannen er ansvarlig for opptaket. 

http://www.fauske.kommune.no/barnehagene-i-fauske
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Kommunen har ett hovedopptak i året. 
 

Barnehagen tilbyr hele plasser, samt et begrenset antall halve plasser. 
 

Barn som tildeles plass, beholder denne til plassen sies opp elektronisk eller når 
barnet oppnår skolepliktig alder. 

 
Søknader innkommet i perioden 01.01. til og med 28.02., skal vurderes ved 
hovedopptak. I perioden etter at hovedopptak er gjennomført og frem til 31.12 samme 
år, foretar styrer fortløpende opptak etter venteliste ved ledig kapasitet. 

 
Det settes opp venteliste som gjelder fra hovedopptak. Ventelista ajourføres 
fortløpende når nye søkere kommer til. 

 
§ 8. OPPTAKSKRITERIER 

- Tildeling av plass betinger at barnet er bosatt i Fauske kommune fra det tidspunkt 
plassen tas i bruk. 
 

- Overføring av barn mellom barnehager, både kommunale og ikke kommunale, 
foretas så fremt dette er praktisk mulig. Søknad om overføring gjøres elektronisk. 
Overføring av barn fra kommunal til ikke-kommunal barnehage medfører 
oppsilgelse i hht § 13. 

 
- Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, og som søker til hovedopptaket, har rett til barnehageplass. Barn 
som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av 
den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter, , jfr 
Barnehageloven § 12a. 

 
- Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak etter sakkyndig 

vurdering, jfr Barnehageloven § 13 
 

- Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 
annet og 4.ledd, har rett til prioritet ved opptak. jfr Barnehageloven § 13 

 
- Under ellers like forhold prioriteres barn etter alder (de eldste først). Forøvrig 

legges det til grunn en helhetlig vurdering av barnets sosiale situasjon. Så langt det 
lar seg gjøre, tilstrebes en hensiktsmessig fordeling av kjønn og alder. Søsken 
tildeles plass i samme barnehage så langt det lar seg gjøre. 

 
§9. PERMISJON 

- Det er anledning til å søke permisjon fra fast barnehageplass for maksimum 1 år. 
- Det kan ikke søkes om permisjon fra deler av en plass. 
- Permisjon kan kun gis innenfor samme barnehageåret og innvilges fra den 

1. i måneden. 
- Søknad leveres barnehagens styrer som behandler og avgjør søknad om permisjon. 

Kriterier for innvilgelse av permisjon: 
o Utvidelse av familien med mor/far hjemme i fødselspermisjon. Gjelder ikke 

fødselspermisjon knyttet til barnet det søkes permisjon for. 
o Midlertidig forflytning p.g.a. skole eller jobb 
o Permittering fra jobb 
o Velferdsmessige årsaker som berører barnet i vesentlig grad. 
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- Barn som tas inn i permittert plass, tildeles plass midlertidig, men har fortrinnsrett 
ved ledige plasser i kommunen. 

 
§ 10. KLAGE 

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker 
kan også klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. 
Ved supplerende opptak kan bare søkere med lovfestet rett til prioritet etter 
barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass. 
Skriftlig klage sendes Enhetsleder barnehage innen 3 uker etter at vedtaket er mottatt, 
og må nevne den avgjørelsen det klages over, og de grunner klagen støtter seg til. 
Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klager medhold, 
skal kommunen sende klagen til klageinstansen, som i Fauske kommune er 
Formannskapet. 

 
§ 11. OPPTAKSPERIODE – ÅPNINGSTIDER – PLANLEGGING – FERIER 

- Barnehageåret begynner ved skolestart iht. skoleruta 
- Barnehagene holder åpent mandag til fredag innenfor tidsrommet 06.45 – 

16.30, varierende fra 8t 30min til 9t 45min./dg etter samarbeidsutvalgets 
bestemmelser. 

- Barnehagene har 5 dager pr. år som benyttes til felles planlegging og 
kompetanseutvikling for personalet. Barnehagen har planleggingsdager de to siste 
virkedagene før barnehageåret begynner (jf. punkt 1). Barnehagen følger 
planleggingsdager iht. skoleruta resten av året. Disse dagene er barnehagene 
stengt. 

- Jul- og nyttårsaften er barnehagene stengt. 
- Onsdag før skjærtorsdag er barnehagene åpne til kl. 12.00. 
- I tillegg til de fem planleggingsdagene skal barnet ha minst 3 ukers ferie fra 

barnehagen, fortrinnsvis fra skoleslutt til barnehageårets begynnelse. De 3 
ferieukene skal være sammenhengende. 

- Personalet avvikler ferie iht. Ferieloven, fortrinnsvis i perioden fra skoleslutt til 
barnehageårets begynnelse. 

 
§12. BETALING FOR OPPHOLD 

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for barnehageplass. 
Nye betalingssatser fastsettes i forbindelse med kommunens budsjettbehandling. 
Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % for barn nr.3 og flere. 
Moderasjonen omfatter kun søsken som bor fast sammen. 

 
Familier med lav inntekt har anledning til å søke redusert betaling for barnehageplass. 
J.fr. forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Søknad leveres på fastsatt skjema og 
finnes på kommunens hjemmeside. Det gis også gratis kjernetid i barnehage for 3, 4- 
og 5 åringer til familier med lav inntekt. Inntektsgrensene fastsettes nasjonalt. I 
forbindelse med oppstart av nytt barnehageår er frist for å søke redusert betaling er 
1.juni. Dette for å få redusert pris fra oppstartdato i august. 

 
Betaling skal skje månedsvis til økonomiavdelingen i Fauske kommune. 
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Fravær opptil 14 dager i forbindelse med sykdom, skal betales. Ved legitimert 
sykdomsfravær utover 14 dager kan det, etter søknad, gis betalingsfritak. 
Det betales for 11 mnd. i året, barnehageårets siste måned er betalingsfri. 

 
Barn som mister plassen pga manglende betaling vil ha samme rettigheter som øvrige 
søkere ved nytt hovedopptak. 

 
Kjøp av enkelttimer betales etter nærmere angitt sats. Pedagogisk leder på den enkelte 
avdeling avgjør i hvert enkelt tilfelle om det kan tilbys ekstratimer den aktuelle dagen. 

 
Satser for matpenger i barnehagen fastsettes av barnehagens Samarbeidsutvalg. 

 
§ 13. OPPSIGELSE AV PLASS 

 De foresatte kan si opp plassen med minst 1 måneds varsel. 
 Oppsigelsen leveres elektronisk og trer i kraft fra den 1. i mnd. 
 Dersom plassen skal sies opp i perioden fra 1. juni til og med 14. august, må 

oppsigelsen være levert innen 1. mai, og barnet må slutte 31.mai. 
 Det må betales for opphold i oppsigelsestiden, selv om plassen ikke benyttes. 

 
§14. HELSEERKLÆRING 

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges fram erklæring om barnets helse på 
eget skjema. 

 
§15. TAUSHETSPLIKT – OPPLYSNINGSPLIKT 

Alle ansatte i barnehagene har taushetsplikt iht. Barnehagelovens § 20, og 
opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse og omsorgstjenesten og 
barnevernstjenesten iht. barnehagelovens §§ 21 og 22. 

 
§ 16. BRUK AV BARNEHAGENS LOKALER 

Barnehagens lokaler kan leies ut utenom åpningstiden. Styrer avgjør slike søknader. 
Leiesatser er i henhold til kommunestyrets bestemmelser. 

 
§ 17. INTERNKONTROLL 

Barnehagene er underlagt forskrifter om internkontroll som følger av Lov om 
arbeidsmiljø, Forskrifter om miljørettet helsevern, brannvern m.fl. Styrer skal sørge 
for at barnehagene har egne rutiner og sjekklister for kontroll med og oppfølging av 
helse, miljø og sikkerhet. 

 
§ 18. GYLDIGHET 

Endringer i disse vedtekter vedtas av Kommunestyret 
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