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Utvalg
Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Møtedato

Saksdokumenter vedlagt:
1 Forslag- Endring av vedtekter for de kommunale barnehagene i Trysil - 2019
Øvrige saksdokumenter:
Barnehageloven med forskrifter
Rådmannens innstilling:
1. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Trysil sendes på høring til samarbeidsutvalgene ved
de kommunale barnehagene.
2. Høringsfrist er 21. februar
3. Hovedutvalget behandler saken på nytt i sitt møte 12. mars

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
I henhold til barnehagelovens § 7 skal barnehageeieren fastsette barnehagens vedtekter. Vedtektene
skal gi opplysninger som er av betydning for de foresattes forhold til barnehagen, herunder eierforhold,
formål, jf §§1 og 1a, opptakskriterier, antall medlemmer i samarbeidsutvalget og barnehagens
åpningstid. Opplistingen er ikke uttømmende.
Hovedutvalget for oppvekst og kultur ba i sitt møte 18.10.2018 om å revidere vedtektene i en egen sak
med tanke på barnehagegarantien og folkeregistrering og hvorvidt dette er grunnlag til å si opp plasser.

Vurdering
Vedlagt er dokument med skjematisk oversikt over vedtektene slik de er i dag, forslag til endringer og et
felt for vurdering/kommentarer. Når det gjelder hovedutvalgets spørsmål om å folkeregistrering og
hvorvidt det er grunnlag til å si opp plass så er dette undersøkt med fylkesmannen som viste til uttalelse
fra Utdanningsdirektoratet og ga følgende svar:
«Barnet er bosatt i den kommunen det faktisk bor, jf. § 12a. Det må foretas en konkret vurdering
av hva som er det reelle bostedet for barnet. Begrepet bosatt stiller ikke krav om folkeregistrering.
I de fleste tilfeller vil imidlertid barnets faktiske bostedsadresse være sammenfallende med
folkeregistrert adresse.»
Ut fra dette kan ikke i barnehagegarantien stille krav om folkeregistrering for å få eller beholde en
barnehageplass.
Ut fra barnehageloven § 4 skal samarbeidsutvalget ha se forelagt saker som er av viktighet for
barnehagens innhold og virksomhet og forholdet til foreldrene, som f.eks. driftsendringer og
arealutnyttelse.
Det er naturlig at samarbeidsutvalgene blir høringsinstans på endring i vedtektene.
Høringsfrist foreslås til 21. februar slik at hovedutvalget kan behandle saken i sitt møte 12. mars.

Konklusjon
Hovedutvalgets høringsforslag til endring i «Vedtekter for de kommunale barnehagene i Trysil» sendes
til barnehagenes samarbeidsutvalg. Høringsfrist 21. februar.
Hovedutvalget behandler høringsuttalelsene i ny behandling av vedtektene.

