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SÆRUTSKRIFT 

 
Arkivsak: 15/602   
 
VEDTEKTER MOSJORDET OG VIDARHEIM BARNEHAGER - REVIDERING 
 
 

Saksbehandler:  Anne Hjelmstadstuen Jorde Arkiv:   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/15 Komite 1 20.05.2015 
42/15 Kommunestyret 28.05.2015 
 
 
Vedlegg: 
1. Vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage 
2. Sammendrag av innkomne uttalelser fra høringsperioden 15.4-5.5.2015 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
1. 5 uttalelser fra høringsperioden 15.4-5.5.2015 

- Kristin Weiseth, datert 15.4.2015 
- Samarbeidsutvalget i Vidarheim barnehage, datert 4.5.2015  
- FAU Aurvoll skole, datert 4.5.2015  

- Foreldrerådet i Mosjordet barnehage, datert 5.5.2015  

- Samarbeidsutvalget i Mosjordet barnehage, datert 6.5.2015  
2. Avklaring fra Kunnskapsdepartementet vedr. Rett til barnehageplass og betalingsmislig-

hold 
 
Sammendrag: 
Forslag til reviderte vedtekter for de kommunale barnehagene i Øyer har vært ute til 
offentlig høring. Det har kommet inn fem høringsuttalelser som legges fram for komiteen. 
Komiteen innstiller på reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage utfra 
innspillene og vurderinger gjort i saksframstillingen.  
 
Saksutredning: 
I forbindelse med komiteens behandling av Drifts- og investeringsplan for barnehager ble det 
fra administrasjonens side tatt initiativ til å koble revidering av vedtekter for de kommunale 
barnehagene til komitearbeidet. Fordelingsutvalget godkjente 19.3.2015 at revidering av 
vedtektene for kommunale barnehager behandles parallelt med drifts- og investeringsplan 
barnehage 2015 – 2018 i Komite 1.  
 
I sitt møte 14.4.2015 gjennomgikk og drøftet Komite 1 forslag til reviderte vedtekter for 
kommunale barnehager i Øyer. Gjeldende vedtekter er fra 2007, og i utkast til reviderte 
vedtekter er det foretatt noen tilpasninger og endringer. Vedtektene oppdateres til å gjelde 
dagens to kommunale barnehager; Mosjordet og Vidarheim. Videre oppdateres vedtektene 
gjennomgående i forhold til gjeldende lovverk, i hovedsak Barnehageloven.  
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Under punkt 5 i vedtektene, Åpningstider, ferier og plasstilbud, ble det foreslått endringer 
knyttet til feriestengning, innføring av krav om at alle barn skal ha minst tre uker sammen-
hengende ferie, samt at to dagers barnehageplass ikke lenger tilbys. Punkt om taushetsplikt 
og politiattest ble foreslått tatt inn i vedtektene. Komiteen vedtok enstemmig å legge forslag 
til reviderte vedtekter ut til offentlig høring.  
I høringsperioden 15.4-5.5.2015 kom det inn 5 høringsuttalelser. Disse er fra Kristin Weiseth, 
Samarbeidsutvalget i Vidarheim barnehage, FAU Aurvoll skole, Foreldrerådet i Mosjordet 
barnehage og Samarbeidsutvalget i Mosjordet barnehage. Sammendrag av uttalelsene 
foreligger som vedlegg til saken. 
 
Uttalelsene som har kommet inn er i hovedsak knyttet til punkt 5.2 Ferier og høytider, og det 
bemerkes gjennomgående at de foreslåtte endringene vil oppleves som en reduksjon av 
kvalitet og attraktivitet for brukerne. 
 
I KST-sak 24/14 ba kommunestyret om å utrede ferieordning som omfatter de to 
kommunale barnehagene. Arbeidet med reviderte vedtekter har tatt utgangspunkt i dette. 
Etter KST-sak 24/14 er det satt ned en administrativ arbeidsgruppe som ser på mulighet for 
tettere samarbeid mellom skole, barnehage og idrettshallen på Tretten, «Oppvekst 13». 
Dette arbeidet er enda på et tidlig stadium.  
 
Det er positive innspill omkring avvikling av to dagers plasstilbud, endringer i opptakskriteri-
ene og forslag om å ta inn punkt om taushetsplikt og politiattest. I to av uttalelsene påpekes 
det at bemanningsnorm for de kommunale barnehagene bør innarbeides i vedtektene. 
 

I høringsutkast til reviderte vedtekter er punktene om barnehageeiers anledning til å si opp 
barnehageplass ved manglende betaling tatt ut. Etter at komiteen la vedtektene ut på høring 
har Øyer kommune mottatt en avklaring fra Kunnskapsdepartementet omkring rett til 
barnehageplass og betalingsmislighold. Da barnehageloven ikke har regler om oppsigelse av 
plass i barnehage, legger departementet til grunn at en oppsigelse må baseres på 
kontraktrettslig grunnlag, dvs. reguleres gjennom vedtektene. Videre sies det at hver enkelt 
barnehage i utgangspunktet kan reservere seg mot å ta inn barn med manglende foreldre-
betaling, når dette er vedtektsregulert. I avklaringen konkluderes det med at barn som 
mister barnehageplassen som følge av betalingsmislighold kan søke om ny plass, og at 
barnet vil ha rett til ny plass ved neste opptak i kommunen. Punktet om konsekvenser ved 
betalingsmislighold tas derfor inn igjen i vedtektene. 
 
Komiteen avga sin innstilling til reviderte vedtekter i komitemøte 20.5.2015. På bakgrunn av 
innkomne høringsuttalelser er komiteens innstilling endret i forhold til vedtektsforslaget som 
har vært ute på høring. Dette gjelder punkt 5.2 Ferier og høytider. 
 
Vurdering: 
 
Høringsuttalelsene som går på punkt 5.2 Ferier og høytider er gjennomgående kritiske til 
mer feriestengning, og oppleves som redusert kvalitet og attraktivitet for brukerne. Det er 
imidlertid ulike meninger rundt de enkelte punktene. Uttalelser fra ansattrepresentanter i 
samarbeidsutvalg, og barnehagefaglige vurderinger gjort under vegs i komitearbeidet går i 
motsatt retning. Å stenge barnehagene i romjula, påskeuka og to uker i juli vil være 
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kostnadsbesparende, da det gir mulighet til å styre ferieavvikling blant personalet på en mer 
hensiktsmessig måte og redusere utgifter til vikarbruk.  
 
Krav om 3 uker sammenhengende ferie problematiseres av det ene samarbeidsutvalget, 
mens det imøteses av det andre. Alle innspillene fra barnehagebrukere problematiserer 
stenging i juli. Ett av samarbeidsutvalgene ønsker at de to kommunale barnehagene kan 
samarbeide om tilbud gjennom sommeren, mens det andre samarbeidsutvalget mener 
samarbeid mellom barnehagene i de ulike sognene vil gi en dårlig løsning. FAU på Aurvoll har 
spilt inn at en bør se på et mulig samarbeid om ferietilbud mellom skole og barnehage, utfra 
arbeidet med «Oppvekst 13». 

 
Signalene fra brukere av kommunale barnehager gjennom høringsrunden er motstridende i 
forhold til økonomiske hensyn og barnehagefaglige vurderinger med tanke på ferietilbudet. 
Komiteen har vurdert brukernes ønske om barnehagetilbud i ferier opp mot muligheten for 
økonomisk innsparing ved å stenge noen av ferieukene. Dagens fleksibilitet med barnehage-
tilbud i alle ferier medfører at uttak av ferie er spredt gjennom året. Ved å holde stengt kan 
barnehagene styre ferieavviklingen mot disse ukene og redusere utgifter til vikarbruk. Dette 
vil gi en mer stabil grunnbemanning i barnehagen ellers i året.  
 
Flertalls- og mindretallsinnstilling fra komiteen  
Flertallet i komiteen har innstilt på at de kommunale barnehagene holder stengt i romjula og 
mandag-onsdag i påskeuka. De to siste ukene i juli gis det kommunale barnehagetilbudet 
med ei uke på hver av de to barnehagene, mens den andre holder stengt.  
Et mindretall i komiteen ønsker ikke å stenge i påskeuka, og ønsker barnehagetilbud i begge 
barnehagene hele sommeren. 
 
Innspill om bemanningsnorm for barnehagene foreslås å inngå i arbeidet med en helhetlig 
barnehageplan for Øyer kommune, og kan tas inn i vedtektene på et seinere tidspunkt. 
 
Komite 1 sitt forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage 
som det framgår av vedlegg 1.  

 
2. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra nytt barnehageår; 1. august 2015. 

 
 
Arnfinn Gillebo Laila J. Skåden 
Komiteleder Saksorfører 
 
Behandling/vedtak i Komite 1 den 20.05.2015 sak 4/15 
 
Behandling: 
Høringsuttalelsene ble gjennomgått. 
 
Saksordfører gikk deretter gjennom samtlige punkt i utkast til vedtekter. 
Punkt 5.2 Ferier og høytider  
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2. avsnitt: Stengt de to siste ukene i juli. Forslag om kommunalt ferietilbud de to siste ukene i 
juli. Enstemmig vedtatt. 
Det ble deretter fremmet to alternative forslag: 

1) Det kommunale ferietilbudet de to siste ukene i juli gis med ei uke på hver av 
barnehagene, mens den andre barnehagen er stengt. 

2) Det kommunale ferietilbudet gis både på Mosjordet og på Vidarheim barnehage. 
Ved alternativ avstemning fikk hver av alternativene to stemmer. Alternativ 1 ble vedtatt 
med lederens dobbeltstemme. 
 
2. avsnitt: Stengt mandag – onsdag i påskeuka. Vedtatt mot en stemme. 
 
3. avsnitt: Forslag om å fjerne hele avsnittet, unntatt siste setning som flyttes til siste avsnitt 
i punkt 5.2. Enstemmig vedtatt. 
 
Siste avsnitt: Forslag om endringer ved siden av flytting av setning fra 3. avsnitt gir slik siste 
avsnitt i punkt 5.2: Foreldrene må melde fra til barnehagen før barnet skal ha mer enn tre 
dagers ferie, frist for melding fastsettes av den enkelte barnehage. Bakgrunnen for dette er å 
regulere bemanningen etter behov. Enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige avsnitt i punkt 5.2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 8 Oppsigelse av barnehageplass 
1. avsnitt, andre setning ble foreslått strøket. Enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige setninger og avsnitt i punkt 8 ble enstemmig vedtatt. 
 
Punkt 9 Betaling 
4. avsnitt, 1. setning endres fra «2 måneders» til «1 måneds».   Enstemmig vedtatt. 
Øvrige setninger og avsnitt i punkt 9 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Øvrige punkt i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage  
som det framgår av vedlegg 1. 
  

2. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra nytt barnehageår; 1. august 2015.  
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.05.2015 sak 42/15 
 
Behandling: 
Elin Heidi Slåsletten fremmet mindretallets forslag på nytt: 
«Begge de kommunale barnehagene skal være oppe hele sommeren og i påskeuka». 
 
Det ble først stemt over Elin Heidi Slåsletten sitt forslag som falt med 12 mot 13 stemmer. 
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Så ble det stemt over Komite 1 sitt forslag som ble vedtatt med 24 mot 1 stemme. 
 
Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar reviderte vedtekter for Mosjordet og Vidarheim barnehage  
som det framgår av vedlegg 1. 

2. Nye vedtekter gjøres gjeldende fra nytt barnehageår; 1. august 2015.  
 
 
 


