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Notat - Spørsmål fra medlem i kontrollutvalget ang. kommunal representasjon i
samarbeidsutvalg privat barnehage
Brytteva Litlere Moi stilte muntlig spørsmål til ordføreren om kommunestyret hadde hjemmel for å
opppnevne medlemmer til samarbeidsutvalgene i de private barnehagene.
Hun mente at det ikke var hjemmel i lov til å gjøre dette.
Undertegnede undersøkte saken. I PS sak K-98/11 av 24.11.11 – Barnehagestyrene – valg av
kommunale medlemmer med varamedlemmer til kommunale og private barnehager for
valgperioden 2011-2015 er det vist til følgende lov: I henhold til Lov om barnehager av 17. juni
2005, nr. 64 med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene §4 – Foreldreråd og
samarbeidsutvalg, skal det oppnevnes personer som kommunens representanter i styrene ved
barnehagene i Søgne.
Undertegnede tok kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder.
Seniorrådgiver/jurist Tor Øyvind Endresen hos Fylkesmannen stilte spørsmålet videre til
Utdanningsdirektoratet. Utdanningsdirektoratet svarte først at Søgne kommune hadde gjort riktig.
Det viste seg at det var ulike tolkinger i Utdanningsdirektoratet.
Det er nedenfornevnte Søgne kommune må forholde seg til.

Utdanningsdirektoratet skriver: (se også vedlegg)
Etter barnehageloven § 4 andre ledd skal samarbeidsutvalget bestå av foreldre og ansatte.
Barnehageeier kan være representert, dersom eier ønsker dette. Du stiller spørsmål ved om
kommunen kan stille med representanter i samarbeidsutvalgene i de ikke-kommunale barnehagene
i kommunen.
I dagens barnehagelov og tilhørende forarbeider, er denne problemstillingen ikke nevnt. Det følger
dog av Ot.prp. nr.72 (2004-2005) s. 110, at bestemmelsen om samarbeidsutvalg i loven av 2005 er
en videreføring av reglene i barnehageloven av 1995. Forarbeidene til loven av 1995, er således
relevant for tolkingen av dagens regler om samarbeidsutvalg.
I forarbeidene til § 5 i barnehageloven av 1995, følger det at «Der kommunen ikke er eier, men gir
kommunal støtte til barnehagen, kan kommunen stille som betingelse at en representant fra
kommunen skal sitte i samarbeidsutvalget for den private barnehagen.» Denne bestemmelsen må
leses i på bakgrunn av den dagjeldende finansieringsordningen. Kommunen hadde på dette
tidspunktet ingen finansieringsplikt ovenfor de ikke-kommunale barnehagene, og det var opptil
hver enkelt kommune om de ønsket å gi økonomisk støtte til barnehagene. Kommunen sto fritt til å
stille betingelser til denne støtten, herunder deltakelse i samarbeidsutvalg. Dette er ikke tilfelle i
dagens regelverk. Kommunen er gjennom barnehageloven § 14 forpliktet til å gi tilskudd til de
ikke-kommunale barnehagene, og kan ikke stille vilkår til dette tilskuddet, utover det som følger
av loven. I den grad kommunen stiller vilkår om å være representert i samarbeidsutvalg, må dette
knytte seg midler som går utover minimumsforpliktelsen de har etter forskriften om likeverdig

behandling. Utdanningsdirektoratet stiller seg likevel tvilende til at deltakelse i samarbeidsutvalg,
kan være et rimelig og relevant vilkår, for å få ekstra tilskudd. På bakgrunn av dette mener vi
kommunen ikke kan kreve å delta i samarbeidsutvalgene i de ikke-kommunale barnehagene. Dette
vil i alle fall være gjeldende i de tilfellene hvor kommunen ikke yter tilskudd utover forskriften.
Det er selvfølgelig ingenting i veien for at kommunen deltar i samarbeidsutvalgene i de ikkekommunale barnehagene, dersom alle partene er enige om dette.
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Vedlegg
1 VS: Vedrørende kommunerepresentant i sammarbeidsutvalg i privat barnehage - uttalelse fra
Utdanningsdirektoratet

