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Rådmannens forslag til vedtak 

 
1. Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune sendes på høring 

med høringsfrist 18. desember 2019.   
 

Høringen sendes foreldreråd/foreldreutvalg i alle kommunale barnehager i Oppegård og Ski.  
Høringen publiseres i tillegg på kommunens hjemmesider. 
 

Behandling/vedtak i Formannskapet Nordre Follo den 13.11.2019 sak 16/19 

Behandling: 

Formannskapets fellesforslag: 

Vedtekter barnehage 

§1.1 -Tillegg i setning:  

Etter lovhjemler og før kommunale...settes, gjeldene bemanningsnormer 

 

§ 6.3 – Mislighold endres/strykes til:  

• Dersom stengetiden i barnehagen ikke overholdes, vil det bli avkrevd gebyr. Gebyrets 
størrelse  fastsettes årlig av kommunestyret.  

 

• Vedtak om inndragelse av barnehageplass gis normalt med en måneds varsel. Kommunen 
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kan si opp barnehageplassen ved tildeling av plass uti fra uriktige opplysninger gitt av 
foreldre/foresatte i søknaden. 

 

Dokumentet tilpasses disse endringene før det sendes ut på høring.  

Votering: Enstemmig vedtatt 

 

Votering: Rådmannens forslag med de vedtatte endringene ble enstemmig vedtatt  

 

Vedtak: 

1. Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune sendes på høring 
med høringsfrist 18. desember 2019 med følgende endringer: 
§1.1 -Tillegg i setning:  
Etter lovhjemler og før kommunale...settes, gjeldene bemanningsnormer 
 
§ 6.3 – Mislighold endres/strykes til:  

 Dersom stengetiden i barnehagen ikke overholdes, vil det bli avkrevd gebyr. 
Gebyrets størrelse  fastsettes årlig av kommunestyret.  

 

 Vedtak om inndragelse av barnehageplass gis normalt med en måneds varsel. 
Kommunen kan si opp barnehageplassen ved tildeling av plass uti fra uriktige 
opplysninger gitt av foreldre/foresatte i søknaden. 

 
Dokumentet tilpasses disse endringene før det sendes ut på høring.  
Høringen sendes foreldreråd/foreldreutvalg i alle kommunale barnehager i Oppegård og Ski.  
Høringen publiseres i tillegg på kommunens hjemmesider. 
 

Behandling/vedtak i Kommunestyret Nordre Follo den 20.11.2019 sak 24/19 

Behandling: 

Repr. Dervo-Lehn (Frp) fremmet følgende forslag: 
Barnehagene holder stengt i to uker i juli hvert år (uke 28 og 29) Barnas tredje ferieuke må tas enten 
i uke 27 eller uke 30 
 
Votering: 
Dervo-Lehns forslag fikk 23 stemmer (H, Frp, Pp, Arnesen MDG, Rødt) og falt 
Innstillingen ble vedtatt med 46 stemmer mot 1 (Dervo-Lehn, Frp) 
 

Vedtak: 

1. Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune sendes på høring 
med høringsfrist 18. desember 2019 med følgende endringer: 
§1.1 -Tillegg i setning:  
Etter lovhjemler og før kommunale...settes, gjeldene bemanningsnormer 
 
§ 6.3 – Mislighold endres/strykes til:  

 Dersom stengetiden i barnehagen ikke overholdes, vil det bli avkrevd gebyr. 
Gebyrets størrelse  fastsettes årlig av kommunestyret.  
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 Vedtak om inndragelse av barnehageplass gis normalt med en måneds varsel. 
Kommunen kan si opp barnehageplassen ved tildeling av plass uti fra uriktige 
opplysninger gitt av foreldre/foresatte i søknaden. 

 
Dokumentet tilpasses disse endringene før det sendes ut på høring.  
Høringen sendes foreldreråd/foreldreutvalg i alle kommunale barnehager i Oppegård og Ski.  
Høringen publiseres i tillegg på kommunens hjemmesider. 
 

 

 

Kort oppsummert 
 
Med bakgrunn i kommunereform og sammenslåing av Oppegård og Ski kommune er det behov for å 
utarbeide nye felles vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo. Forskrift om sammenslåing 
av Ski og Oppegård kommune § 3 sier at nye vedtekter må utarbeides innen utgangen av 2020.  
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehageadministrasjonene i Ski og Oppegård 
har utarbeidet forslag til vedtekter med utgangspunkt i nåværende vedtekter i disse kommunene.  
Forslaget samsvarer i stor grad med Oppegård og Ski sine nåværende vedtekter. I tillegg er det 
foretatt oppdateringer i forhold til gjeldende regelverk og språklige justeringer.  
 
Vedtektene består av følgende paragrafer:  
- Virkeområde, lovhjemmel og eierforhold 
- Leke- og oppholdsareal 
- Foreldreråd og samarbeidsutvalg 
- Opptak, opptaksmyndighet og opptakskrets 
- Klage ved opptak 
- Opptaksperiode, oppsigelse og mislighold 
- Oppholdsbetaling 
- Åpningstider 
- Ferie 
- Helseopplysninger 
- Internkontroll 
- Taushetsplikt 
- Opplysningsplikt 
- Ikrafttredelse 
 

Faktaopplysninger  
Barnehageloven stiller krav til barnehageeier om å ha vedtekter. Med bakgrunn i 
kommunesammenslåingen til Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020 er det behov for å utarbeide 
nye vedtekter for de kommunale barnehagene i kommunen.  Vedtekter for kommunale barnehager i 
Oppegård og Ski er gjeldende for den enkelte kommune frem til nye vedtekter trer i kraft.  
 
Det er viktig at nye vedtekter for Nordre Follo kommune blir vedtatt før hovedopptaket for 
barnehageåret 2020/2021 skal gjennomføres fra 1. mars 2020. Ved hovedopptaket tildeles plasser 
fra oppstart av nytt barnehageår, 1. august og utover. 
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 I forslaget til vedtekter er det vist til saksbehandlingsregler. Nye saksbehandlingsregler vil bli 
utarbeidet parallelt med politisk behandling, og justeres iht. endelig politisk vedtak. Dette må gjøres 
for å ha saksbehandlingsregler som kan benyttes ved hovedopptak etter søknadsfristens utløp, 1. 
mars 2020.   
 
Bakgrunn 
Rådmannen har utarbeidet forslaget til vedtekter for Nordre Follo. Private barnehagene er også 
kjent med forslaget. Rådmannen har fått innspill underveis fra tillitsvalgte i Fagforbundet og 
Utdanningsforbundet. Innspillene fra tillitsvalgte fremkommer under kommentarene, der disse 
fraviker fra rådmannens utkast. Rådmannen har også foretatt juridisk og økonomiske vurderinger.  
 
Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i Nordre Follo kommune er vedlagt saken. Under 
følger en gjennomgang av noen av paragrafene som er viktig å belyse. 
 
§ 2 LEKE- OG OPPHOLDSAREAL 

 

Antall kvadratmeter netto leke- og oppholdsareal innendørs pr. barn med oppholdstid mer enn 6 
timer per dag:  
- barn over 3 år: 4 m

2
 

- barn under 3 år: 5,3 m
2
 

 
Vurdering:  
Departementet har gitt en veiledende arealnorm som er 4 kvadratmeter netto per barn over 3 år og 
om lag 1/3 mer per barn under 3 år, dvs. 5,3 m2.  Ski har i dag en arealnorm for barn under 3 år på 
5,5 m

2
, mens Oppegård har 6m

2
. Rådmannen foreslår at Nordre Follo har en arealnorm på 5,3 m

2
. 

Dette for å sikre god utnyttelse av plasskapasiteten i barnehagene, samtidig som kommunen ivaretar 
kvalitet for de yngste barna. Dette bidrar til at deres behov for lek- og oppholdsareal ikke blir for lite 
og trangt.  
 
§ 4 OPPTAK, OPPTAKSMYNDIGHET og OPPTAKSKRETS 
 
§ 4.2 – Opptak 
Opptak foretas i henhold til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen. 
Barnehagene tilbyr heltidsplass eller deltidsplass i form av 50 % hel dag annen hver dag. 
 
Vurdering:  
For å sikre at lovbestemt pedagognormen i tillegg til stabilitet og kvalitet i barnegruppene ivaretas 
på en god måte. Pedagognormen styrer hvor mange barn den enkelte pedagog skal ha ansvaret for. 
Hvis barnehagen har mange delte plasser vil det utløse behov for flere pedagoger.   
 
§ 4.5 – Opptakskriterier 
Barnehageplass tildeles etter følgende kriterier som gjelder i prioritert rekkefølge: 

1.a Barn med nedsatt funksjonsevne (jf. barnehageloven § 13).  
1.b  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenesten §§ 4-12 og 4-4 annet og 

fjerde ledd (jf. barnehageloven § 7, fjerde ledd pkt. c).  
2. Barn og familier som har store belastninger pga. sykdom, funksjonshemming eller andre 

vansker. Det må foreligge skriftlig bekreftelse fra faginstans.  
3. Barn av enslige forsørgere som kan dokumentere at de er i jobb eller aktivt søker 

arbeid/utdanning.  
4. Søsken som har nådd opp til plass på alder har prioritet til den barnehagen hvor søsken har 

eller tildeles plass ved. 
5. Barn til kommunalt ansatte i stillinger det er vanskelig å rekruttere til.  
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6. Barn som søker overflytting til barnehage i eget distrikt (distrikt i henhold til 
saksbehandlingsreglene) 

7. Øvrige plasser tildeles etter barnas fødselsdato hvor eldre barn prioriteres foran yngre, i 
aldersgruppen 0-3 år og 3-5 år. 

 
Vurdering: 
Det er ikke lagt inn forslag om prioritet til minoritetsspråklige barn. Dette med bakgrunn i at 
minoritetsspråklig barn med særskilte behov vil ivaretas av kriteriet 2. Ski har ikke eget 
opptakskriteriet for minoritetsspråklige barn i dag og dette fungerer tilfredsstillende. I Oppegård har 
minoritetsspråklige barn prioritet 5. Under kriteriet 7 foreslås det å tildele plasser etter barnets 
fødselsdato slik Oppegård gjør det i dag. Ikke etter søknadsdato slik Ski gjør. Dette gjøres for å sikre 
at de eldste barna på ventelisten, i aldersgruppene 0-3 år og 3-5 år, ivaretas først.  
 
§ 4.6 – Avvik fra prioriteringsrekkefølge 
Opptaksmyndigheten kan fravike prioriteringsrekkefølgen ut fra hensyn til barnegruppens alders- og 
kjønnssammensetning, samt språklige bakgrunn:   
- prioriteringsrekkefølgen kan fravikes slik at barnegruppene har minst 30 % av det lavest 

representerte kjønnet og mer enn ett barn fra hvert årskull.  
- prioriteringsrekkefølgen kan også fravikes dersom barnegruppen har mer enn 60 % 

minoritetsspråklige barn 
 
Vurdering:  
Forslaget om å kunne fravike prioriteringsrekkefølge gjøres av hensyn til barnets beste for å sikre 
gode gruppesammensetning, og bidra til å skape et godt språkmiljø for barna. 
 
§ 6 OPPTAKSPERIODE, OPPSIGELSE Og MISLIGHOLD 
 
§ 6.2 – Oppsigelse 
Gjensidig oppsigelse er med to måneders varsel fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelsen skal skje 
elektronisk på kommunens hjemmeside. Betalingsplikten gjelder i oppsigelsestiden. Barn som flytter 
ut av kommunen må si opp barnehageplassen. Plassen kan beholdes inntil to måneder etter 
flyttedato, regnet fra den 1. eller 15. i måneden.  Barnehagemyndigheten kan gjøre unntak fra disse 
bestemmelsene om særskilte grunner foreligger. 
 
Vurdering:  
Forslaget med to måneder oppsigelsestid er i samsvar med vedtektene Oppegård kommune har i 
dag. Kommunen har gode erfaringer med to måneders oppsigelsestid. Dette gir også 
opptaksmyndigheten bedre tid til å tilby ledige plasser til nye barn. Dette bidrar til å sikre 
foreldrebetaling for plassene. Ski har oppsigelsestid på en måned. 
 
§ 6.3 – Mislighold 
Vedtak om inndragelse av barnehageplass gis normalt med en måneds varsel. Kommunen kan si opp 
barnehageplassen ved: 
- vesentlig mislighold av betaling inndras normalt barnehageplassen (forfalte, ubetalte 

barnehagefakturaer innfordres etter kommunens økonomireglement).  
- tildeling av plass uti fra uriktige opplysninger gitt av foreldre/foresatte i søknaden. 
 
Dersom stengetiden i barnehagen ikke overholdes, vil det bli avkrevd gebyr. Gebyrets størrelse 
fastsettes årlig av kommunestyret. Ved regelmessig mislighold kontaktes barnevernet. 
 
Vurdering: 
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Kommunene har i dag ulike vedtekter knyttet til behandling av mislighold. Oppegård har mulighet til 
inndragelse av barnehageplass. Dette gjennomføres i svært begrenset omfang, men kan skje som 
følge av ubetalte fakturaer over tid. I Ski gir ikke vedtektene rom for inndragelse av barnehageplass. 
Ski har etter endringene i sine vedtekter erfart å få flere brukere som unnlater å betale hvorpå 
fakturaer går til inkasso.  Brukere som ikke betaler påfører kommunen merarbeid og ekstra utgifter. 
Det foreslås derfor at kommunen kan inndra barnehageplass ved mislighold av betaling. 
 
Ski og Oppegård har ulik praksis i overtredelse av stengetid per i dag. Oppegård krever ikke gebyr, 
mens Ski krever gebyr som skal dekke betaling/overtidsbetaling til ansatte. I forslaget er det lagt inn 
at det gis gebyr hvis barnet blir hentet etter stengetid.  
 
§ 7 OPPHOLDSBETALING 
 
§ 7.4 – Moderasjonsordninger 
a) Søskenmoderasjon. I husholdninger med mer enn ett barn i barnehagen gis automatisk 

søskenmoderasjon slik:  
‐ Betaling for eldste barn 100 % 
‐ For barn nummer to 70 %  
‐ For barn nummer tre og flere 50 % 
 

b) Inntektsredusert betaling og gratis kjernetid. Det kan søkes om inntektsredusert betaling og 
gratis kjernetid. Søknaden gjelder for ett barnehageår av gangen. 
‐ Husholdninger med lav inntekt får en betalingssats som tilsvarer 6 % av inntekten, oppad 

begrenset til maksimalpris hvis barnet har heldagsplass.  
‐ For deltidplasser beregnes prisen forholdsmessig.   
‐ Inntektsgrunnlaget er husholdningens samlede personinntekt og skattepliktig kapitalinntekt.  
‐ Gratis kjernetid gis i henhold til forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

Beregningsgringsgrunnlag blir fastsatt nasjonalt i statsbudsjettet. 
Reduksjon gjelder oppholdsbetaling, ikke kost. 
 
Vurdering: 
Forslaget er i henhold til minimumskravet i sentrale føringer. Kosten er ikke en del av 
oppholdsbetalingen og omfattes ikke av ordningen. Brukere i Ski har gjennom dialogmøtene med 
politikerne ytret ønske om at dette innføres. Dette er ikke tatt med i forslaget til vedtekter da det 
ikke er lovpålagt oppgave som vil medføre merutgifter for kommunen.     
 
§ 8 ÅPNINGSTIDER 
Kommunens heldagsbarnehager holdes åpent hverdager fra kl. 07.00 til kl. 17.00 alle hverdager 
unntatt lørdag. Barnehagen holder stengt: 
‐ Sommerferie tre uker (uke 28, 29 og 30).   
‐ Jul- og nyttårsaften 
‐ Onsdag før skjærtorsdag  
‐ 5 planleggingsdager  
 
Ved særskilte behov for barnehageplass i ukene 28, 29 og 30 kan inntil to barnehager i kommunen 
holde åpent.   
 
Vurdering:  
Åpningstider er per i dag ulike i de to kommunene. Oppegård har fra kl.7.00 – 17.00, mens Ski har kl. 
7.15 og 7.00 - 17.00. I vedtektene foreslås det å ha åpningstider fra kl. 07.00 til 17.00 da reduserte 
åpningstider vil oppleves som negativt for innbyggerne. Åpningstider fra 07.00 – 17.00 vil ikke 
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medføre ekstra kostnader, men barnehagene må organisere bemanningen slik at det er ansatte 
tilstede i åpningstiden. 
 
Onsdag før skjærtorsdag har Oppegård stengt kl. 12.00. Ski har holdt stengt hele dagen. Erfaring 
viser at et fåtall barn benytter tilbudet i Oppegård denne dagen. Av den grunn foreslås det å stenge 
onsdag før skjærtorsdag.  Dette har fungert godt i Ski hvor ansatte avspaserer en ½ arbeidsdag. 
Dette bidrar til at de ansatte tar ut avspasering når det er minst behov for å være på jobb. Hvis 
ansatt ikke har avspasering kan tiden benyttes til forberedelse- eller etterarbeid, eller annet 
forefallende arbeid.  
 
For å ivareta brukere som ikke har mulighet til å ta ut tre uker sammenhengende i uke 28, 29 og 30 
kan det tilrettelegges å holde åpent i inntil to av kommunens barnehager. 
 
§ 9 FERIE 
 Barna skal ha minimum 20 dager ferie i løpet av barnehageåret, utenom plandagene. 
‐ Minimum tre uker (15 dager) skal tas sammenhengende i skolens ferie, fortrinnsvis uke 28, 29, 

30. 
‐ 5 dager må tas i løpet av året. 
 
Vurdering:  
I Oppegård er det sommerstengt i barnehagene to uker – henholdsvis uke 28 og 29. I Ski er det tre 
uker sommerstengt i ukene 28, 29 og 30. Ski har praktisert ordningen i flere år med gode erfaringer. I 
Oppegård viser erfaringer at få benytter tilbudet i uke 30. Personalressurser settes opp i forhold til 
antall påmeldte barn, men erfaringsmessig er det en god del som ikke benytter seg av tilbudet 
allikevel og da vurderes det som uhensiktsmessig bruk av personalressurser.  
 
I de to kommunene har tillitsvalgte ulik oppfatning, og mener at ordningene fra de respektive 
kommunene skal videreføres. Tillitsvalgte fra Oppegård mener at tilbudet blir dårligere for barn, 
foreldre og ansatte om tre uker blir låst ferie. Det har ikke vært vanskelig med to uker stengt da 
barna i hovedsak har hatt tre uker sammenhengende ferie. Tillitsvalgte i Ski mener det er bra med 
tre uker, slik at barna får tre uker sammenhengende ferie.                    
  
Saken har betydning for 
Barn og unge 
Barnehagevedtektene sikrer forsvarlig drift av kommunale barnehager, og et objektivt og 
etterprøvbart opptak iht. lovverket. Barn som går i trygge og gode barnehager opplever utvikling, 
vekst og læring. Barnehageloven og rammeplanen presiserer barnehagens formål, og 
barnehagevedtektene skal sikre forsvarlig drift av de kommunale barnehagene. Vedtektene skal også 
sikre et godt og konstruktivt samarbeid med foresatte, da et godt samarbeid mellom barnehage og 
foresatte kommer barna til gode.  
 
Personer med nedsatt funksjonsevne 
Opptakskritene i vedtektene gir barn med særskilte behov, herunder nedsatt funksjonsevne første 
prioritet ved opptak i barnehage iht. barnehageloven og forskrift til barnehageloven.   
 
Eldre mennesker  
Ikke relevant i denne saken.  
 

Grunnlag for beslutning 
I henhold til barnehagelovens § 6 skal det foreligge vedtekter for barnehager. Det er kommunen som 
eier som skal fastsette vedtektene for de kommunale barnehagene. Barnehageeier er formelt sett 
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kommunestyret. Barnehageloven §§ 12 og 12a gir krav om samordnet barnehageopptak som sikrer 
barn rett til barnehageplass.  
 
I Forskrift om sammenslåing av Oppegård kommune og Ski kommune til Nordre Follo kommune § 3 
slås det fast at kommunen må fastsette nye vedtekter og forskrifter i løpet av 2020 – senest 31. 
desember 2020.    
 

Økonomiske konsekvenser 
Barnehagevedtektene slik de er foreslått er ikke kostnadsdrivende for kommunen. Nordre Follo 
kommune får rammeoverføringer fra staten på barnehageområdet, og i tillegg kommer foreldrenes 
egenbetaling.  
 
Makspris på oppholdsbetaling videreføres. Imidlertid er det foreslått at ordningen Ski har i dag med 
gebyr ved for sent henting legges inn. Det vil kunne gi økte inntekter som skal dekke utgifter til 
betaling/overtidsbetaling for ansatte.  
 
Moderasjonsordningene som det redegjøres for i vedtektene er lovpålagt og kommunen er pliktig til 
å forvalte disse. Ytterligere moderasjonsordninger er ikke foreslått da dette vil være 
kostnadsdrivende for kommunen.  
 
En eventuell ordning med tre ukers sommerstengt vil kunne gi noe redusert behov for bruk av 
ferievikar, men dette kan også organiseres ved god arbeidstidsplanlegging i barnehage. Utvidelsen 
åpningstid for barnehagene i Ski som tidligere har hatt tre uker ferie vil kreve at personalressursene 
organiseres for å dekke opp hele åpningstiden.  

 
Bidrag til å nå kommunens mål 
Barnehagevedtektene omhandler organisering, administrasjon, opptak og drift av barnehagene og 
skal legge forutsetningene for forsvarlig drift av tilbudet i tråd med barnehageloven og forskrift til 
barnehageloven. Barnehagens innhold styres av nasjonalt fastsatt rammeplan.    
 
Barnehagene vil være med å bidra til å realisere strategier og mål for Nordre Follo kommune. 
Barnehagene er sammen med foresatte med på å skape trygg oppvekst.  

o barn og unge skal få realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial 
og økonomisk bakgrunn 

o barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring 
o barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hør 
o barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett 

og fysisk aktivitet kulturaktiviteter 
 

Barnehagene er sammen med foresatte med på å aktivisere barn og unge slik at de kan være aktiv 
hele livet.  

o innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet 
o innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode møteplasser og varierte 

kulturopplevelser 
Knyttet til FNs bærekraftmål vil barnehagen være et bidrag for å sikre god helse og utdanning, 
samtidig som det kan fremme likestilling mellom kjønnene og skape mindre ulikhet. Barnehagen vil 
også stimulere barn til å lære om fred og rettferdighet, om liv i vann og liv på land og hva som skal til 
for å stoppe klimaendringene. Rammeplanen har temaer som dekker alle disse målene.  
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Alternative løsninger 
Paragrafene i barnehagevedtekten styres i stor grad av barnehageloven og forskrift til barnehagelov. 
Barnehageloven og rammeplanen angir barnehagens formål og innhold. Sammen med barn og 
foresatte skal barnehagen tilrettelegge for et variert innhold som skal ivareta barnas behov for 
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barna skal få utfolde 
skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. 
Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset 
alder og forutsetninger. Barn skal trives og erfare glede gjennom lek og læring. Barnehagen skal 
fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 
 
Forhold som arealnorm, åpningstider og antall ferieuker er momenter som kan endres. Dette vil 
imidlertid utredes nærmere når administrasjonen har mottatt og bearbeidet høringsinnspillene, 
forut for endelig politisk behandling i februar 2020.  

 
Rådmannens vurdering 
Med bakgrunn i denne redegjørelsen og vedlagte forslag til vedtekter for kommunale barnehager 
anbefaler rådmannen at saken sendes på høring til foreldreråd/foreldreutvalg i de kommunale 
barnehagene, og publiseres på kommunenes hjemmesider.  
 
Når høringsfristen er over vil administrasjonene på bakgrunn av høringsinnspill ferdigstille vedtekter, 
slik at disse kan behandles politisk i februar 2020. Rådmannen anbefaler at vedtekter for kommunale 
barnehager trer i kraft 1. mars 2020. 
 
 
  
Gro Herheim 
rådmann 
 
              Sten Tore Svennes 
                                                                          kommunalsjef 
 
 
 
Vedlegg: 

1. Vedtekter for kommunale barnehager i Oppegård 
2. Vedtekter for kommunale barnehager i Ski 
3. Forslag til vedtekter for kommunale barnehager i  Nordre Follo 
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