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Vedtekter for kommunale barnehager i Nye Molde kommune -
høringsbrev

Bakgrunn
Midsund, Nesset og Molde kommuner blir fra 1. januar 2020 Nye Molde kommune.
I den forbindelse må vedtektene for de kommunale barnehagene harmoniseres.
Nye Molde kommune eier til sammen 16 kommunale barnehager.

Jfr barnehageloven § 7. Barnehageeierens ansvar skal barnehageeier fastsette 
barnehagens vedtekter.

Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for foreldrenes/foresattes forhold til 
barnehagen, herunder

a) eierforhold
b) formål, jf. §§ 1 og 1 a
c) opptakskriterier
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) barnehagens åpningstid

Vedtekter for kommunale barnehager vil være en lokal forskrift.

Arbeid med høringsutkastet
I forbindelse med overgangen til Nye Molde kommune er det opprettet en arbeidsgruppe 
som skal forberede samordning av barnehagesektoren i de tre kommunene jfr. organisering 
av sektor oppvekst, kultur og velferd. Gruppen skal utrede hva som skal til for at 
barnehagesektoren skal bli samordnet i ny kommune. Prosjektet omfatter blant annet
utarbeidelse av nye vedtekter for kommunale barnehager i Nye Molde kommune.

Vedtekter for kommunale barnehager i Nye Molde kommune
Forslag til nye vedtekter følger vedlagt.
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Vedtektene har følgende innhold:

1. Eierforhold
2. Formål

2.1 Barnehagens innhold
2.2 Barns rett til medvirkning

3. Samarbeidsorganer
3.1 Foreldreråd
3.2 Samarbeidsutvalg

4. Opptak av barn
4.1 Rett til barnehageplass
4.2 Søknadsfrist
4.3 Opptaksmyndighet
4.4 Opptakskrets
4.5 Opptakskriterier
4.6 Klage
4.7 Permisjon
4.8 Oppsigelse
4.9 Flytting fra kommunen
4.10 Barn med bostedsadresse i andre kommuner

5. Foreldrebetaling
5.1 Manglende foreldrebetaling

6. Barnehagens åpningstid
6.1 Ferier

7. Arealutnytting
8. Internkontroll
9. Taushetsplikt og opplysningsplikt

Høringsinstanser
Samarbeidsutvalgene i samtlige kommunale barnehager skal forelegges saken jfr. 
barnehageloven § 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg .

Kommunen ønsker også innspill fra andre som har synspunkt på saken, nære 
samarbeidsparter og særlig private barnehageeiere. Det er den enkelte barnehageeier som 
fastsetter vedtekter for egne barnehager, men økt harmonisering av vedtekter for 
barnehager med ulike eiere kan bidra til et enda mer samordnet tilbud til barn og foresatte i 
Nye Molde. Det kan også gi effektiviseringsgevinst og forenkling for alle parter.

Høringsfrist
Høringsfrist settes til 25. november 2019.

Høringssvar
Har du kommentarer til vedtektene, kan du

- registrere svaret inn i planportalen under
- sende post til Molde kommune, fagseksjon barnehage, Rådhusplassen 1, 

6413 MOLDE
- sende epost til postmottak@molde.kommune.no

Gro Toft Ødegård
Fagleder barnehage i Nye Molde kommune
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