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Saksnr Utvalg Møtedato 
 Oppvekst- og kulturstyre  
   
   
   
   
   

Revidering av vedtekter for kommunale barnehager i Nordkapp kommune 

Rådmannens innstilling 

Avdelingsstyret for oppvekst og kultur vedtar å sende forslag til vedtekter for kommunale 
barnehager i Nordkapp på høring. Høringsfrist settes til 8. juni 2017.  

 

 

Saksutredning 

Vedtektene for kommunale barnehager i Nordkapp kommune må revideres på grunn av 
lovendringer og ønskede prioriteringer fra rådmannen. I vedlagt forslag til revidert utgave av 
vedtektene er det med rød skrift uthevet foreslåtte endringer fra rådmannen.  

Foreslåtte endringer vil bli tilsendt til og behandlet i barnehagenes samarbeidsutvalg og 
personale. Høringen vil også bli offentliggjort på kommunens hjemmeside og i lokalpressen.  

Høringsuttalelser skal sendes til oppvekst- og kultursjef per e-post. Høringsfrist settes til 8. juni 
2017.  

Høringsuttalelser og endelig forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager i 
Nordkapp kommune vil bli behandlet i kommunestyret for beslutning 20. juni 2017.  

 

Foreslåtte endringer 

 

§ 2 Eierforhold 



Departementet har endret navn.  

 

§ 4 Opptaksmyndighet, opptaksperiode og søknadsfrist 

Gjeldende praksis er at søknader behandles av oppvekstkontoret og ikke av den enkelte 
barnehage. Denne praksisen anbefales videreført for å sikre samordnet opptak og helhetlig 
saksbehandling.  

 

§ 7 Foreldrebetaling 

Foreslås endret i tråd med Forskrift for foreldrebetaling vedtatt av Stortinget.  

Videre foreslås det at rådmannen delegeres å justere månedsbetalingen i henhold til enhver tid 
vedtatt maksimalgrense for foreldrebetaling vedtatt av Stortinget.  

 

§ 8 Manglende betaling 

Siste setning foreslås fjernet da denne strider med norsk lov.  

 

§ 11 Oppholdstid, åpningstider og ferie 

Irrelevante presiseringer er fjernet.  

Stadfestelse av betalingsfri måned er flyttet til § 7. 

Det foreslås å øke antall planleggingsdager i barnehagene fra 5 dager til 6 dager. Dette for å 
styrke barnehagepersonalets mulighet for kompetanseheving og øke kvaliteten på tilbudet som 
gis i barnehagene.  

 

§ 15 Opplysningsplikt 

Lovendring.  

 

§ 16 Måltider 

Myndighet for fastsettelse av foreldrebetaling for kost i barnehagene foreslås delegert fra 
kommunestyret til administrasjonen etter et selvkostprinsipp.  

 



§ 17 Sykdom og fravær 

Myndighet for innrømmelse av betalingsfritak for påfølgende sykefraværsperiode foreslås 
delegert fra avdelingsstyret for oppvekst- og kultur til styrer i den enkelte barnehage.  

 

§ 21 Endringer av vedtektene 

Myndighet for endringer av vedtektene for kommunale barnehager i Nordkapp kommune 
foreslås delegert fra kommunestyret til avdelingsstyret for oppvekst- og kultur.  
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Vedlegg: 
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