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Sak 6/10      Protokoll fra møte i Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 
26. januar 2010  

 
Arkivsak: 200601888 
Arkivkode: 027 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Bydelsutvalget 11.02.10 3/10  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 09.03.10 6/10  
 
PROTOKOLL FRA MØTE I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 26. 
JANUAR 2010  
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Sak 7/10      Bemanning i private barnehager, henvendelse fra 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen i Bydel Grünerløkka  

 
Arkivsak: 200900526 
Arkivkode: 323 
Saksbehandler: Eigil Jakobsen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 13.10.09 21/09  
Oppvekst-, miljø og kulturkomiteen 09.03.10 7/10  
 
BEMANNING I PRIVATE BARNEHAGER, HENVENDELSE FRA OPPVEKST-, 
MILJØ- OG KULTURKOMITEEN I BYDEL GRÜNERLØKKA  
 
Vedlagt følger svar fra Barneombudet på komiteens henvendelse i saken.   
 
Komiteens vedtok følgende omforente uttalelse på møte 13. oktober 2010: 
 
I bydel Grünerløkka i Oslo kommune er situasjonen den at en privat barnehageeier ønsker å ta 
inn flere barn uten å øke bemanningen ytterligere. Dette problemet er også tatt opp 
i bydelens Oppvekst-, miljø- og kulturkomité (OMK-komiteen). I Barnehagelovens §18, 5.ledd 
står det flg: "Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende 
pedagogisk virksomhet". Tilsynsmyndighetene i bydelen mener imidlertid at det ikke er mulig 
å føre tilsyn etter denne lovparagrafen fordi den mener loven er for vag i forhold til krav til 
bemanning totalt sett. Dersom bydelen mener bemanningen er for lav til å kunne tilby et 
kvalitativt godt tilbud til barna, kan den altså ikke pålegge en eier å øke bemanningen til et 
tilfredsstillende nivå.  
  
OMK-komiteen mener det er minst to alvorlige svakheter ved lov og forskrifter vedrørende 
barnehager: 
 
1) Barnehagene blir godkjente ut fra en bemanningsplan. Dersom en eier ikke planlegger med  
behov vikarer i fbm sykdom og ferier, kan en eier drive barnehagen med lavere bemanning enn 
det planen tilsier. Tilsynsmyndigheten har ikke fokus på reell bemanning, fordi den mener 
loven er for vag. Dermed kan eier styre dette selv, blant annet for å maksimere egen økonomisk 
vinning.  
 
2) Slik loven er i dag, kan man da de facto ha 36 store barn på to ansatte dersom disse 
er pedagoger og dersom det er areal nok på avdelingen. I så måte synes det viktigere å ha 
arealnorm enn å ha en norm for antall ansatte. Barnehagenes kvalitet er tett knyttet opp til antall 
ansatte. Loven har sterkt fokus på pedagogisk bemanning, men svært liten fokus på nok ansatte 
for at hvert barn skal bli sett. 
  
Dersom loven er så vag at kommunene/tilsynsmyndighetene ikke kan bruke den som et 
nødvendig verktøy for økt kvalitet i barnehagene, mener OMK-komitéen det bør foretas en 
lovendring som bedre sikrer kvaliteten på tilbudet til barna. Krav til totalbemanning er her 
sentralt, også i tilfeller ved langvarig sykdomsfravær og ferieavvikling.  
  
Dersom det er slik at loven kan brukes som et virkemiddel for å øke bemanning, ber OMK-
komiteen om en fortolkning av loven der det fremkommer hvordan den kan gjøres.  
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OMK-komiteen håper på positivt svar, og ser frem til å motta svar på denne henvendelsen.  
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Sak 8/10      Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - 
prioritering av søknader  

 
Arkivsak: 201000034 
Arkivkode: 320 
Saksbehandler: Øyvind Henriksen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 26.01.10 4/10  
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 09.03.10 8/10  
 
STØTTE TIL BARNE- OG UNGDOMSTILTAK I STØRRE BYSAMFUNN - 
PRIORITERING AV SØKNADER  
 
Barne- og likestillingsdepartementet har til delt bydelen kr. 880.000 til barne- og ungdomstiltak i 
2010, men ikke fordelt midlene på innkomne og prioriterte søknader. Det må foretas en ny 
prioritering av søknadene. Bydelsdirektørens nye innstilling vil bli ettersendt. 
 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteens innstilling på møte 26. januar 2010: 
Innkomne søknader til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn for 2010 prioriteres i følgende 
rekkefølge:  
Spesialsatsing (ungdomstiltak): 

1. X-Ray ungdomskulturhus – internettcafe med yrkesopplæring (videreføring) 
2. Dansegruppen Cre-8 by Dancing Youth (videreføring) 
3. Jentehuset (nytt tiltak) 
4. OMOD – Global Music Studio (videreføring) 
5. Kulturgruppa Victor - UngVictor (nytt tiltak) 
6. Frelsesarmeen – Grünerløkka Frivillighetssentral – Datahjelp for eldre (Nytt tiltak)  
7. Grüner Fotball IL – Juniorfotball – miljøarbeid (Nytt tiltak) (gjelder deltakelse i ordinære 

idrettsaktiviteter) 
 
Tilskudd til tiltak mot fattigdom blant barn, unge og familier: 

1. Bydelens barne- og ungdomstiltak – Ferie- og fritidsaktiviteter i bydelen (videreføring) 
2. X-Ray/Sinsen kulturhus - Oppsøkende helsesøster (videreføring) 
3. Sosialsenteret (NAV) og Oppvekstavdelingen – ”Skape egen fremtid” (nytt tiltak) 
4. Sinsen Kulturhus – Ungdomsjobben (Nytt tiltak) 
5. Sinsen Kulturhus/Dragen Juniorklubb – Ut på tur (videreføring) 
6. X-Ray Ungdomskulturhus – Jentedag (Nytt tiltak) 
7. Sinsen Kulturhus – Etter skoletid, en helse- og miljøutfordring (videreføring) 
8. Sinsen Kulturhus – Frokostklubben (Nytt tiltak) 
9. Nordic Black Theatre – barne- og ungdomsteater (Nytt tiltak) 
10. Stiftelsen Betanien – ABC sammen fritid (Nytt tiltak) 
11. Dragen Juniorklubb – Læring og magi (Nytt tiltak) 
12. Bevisst bevegelse – Innvik filmklubb (Nytt tiltak) (Tiltaket er tenkt drevet på MS Innvik 

som ikke ligger i bydelen) 
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Sak 9/10      Budsjettjustering- inndekning av merforbruk 2009  
 
Arkivsak: 200800779 
Arkivkode: 122 
Saksbehandler: Veronica Bruce 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 09.03.10 9/10  
Helse- sosial og sysselsettingskomiteen 10.03.10  
Bydelsutvalget 25.03.10  
 
BUDSJETTJUSTERING- INNDEKNING AV MERFORBRUK 2009  
Dokumentet er ikke ferdigbehandlet. Ettersendes. 
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