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Behandling i Oppvekst- og kulturutvalget - 09.10.2018 
 
André Jenssen (V) satte fram følgende forslag: 

  
Forslag 2 i punkt nr. 13 strykes fra høringsutkastet. 

  
Administrasjonssjefens anbefaling ble satt opp mot anbefalingen med Jenssens forslag til endring. 
Administrasjonssjefens anbefaling ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer. 
 
 
Vedtak i Oppvekst- og kulturutvalget - 09.10.2018 
 
Oppvekst- og kulturutvalget legger forslag til nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres (LL) 
barnehage ut på høring. 
  
Høringsfristen er 7. desember 2018. 
 

Administrasjonssjefens anbefaling:  

Oppvekst- og kulturutvalget legger forslag til nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres (LL) 
barnehage ut på høring. 
 
Høringsfristen er 7. desember 2018. 
 
 

 
 

Saksopplysninger: 

Gjeldende vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehager ble vedtatt i OKU 18.11.2014, se 
vedlegg 1. 
 
I forslag til nye vedtekter for Longyearbyen lokalstyres barnehage, se vedlegg 3, er det flere endringer 
som har betydning for brukerne, blant annet forslaget om sommerstengt, jfr. pkt. 13.1 i forslaget til nye 
vedtekter. Vedtektene må derfor på høring før OKU kan vedta nye vedtekter. 
 
OKU skal ta stilling til om OKU vil legge ut forslaget til nye vedtekter ut på høring slik de er foreslått, 
eller om OKU ønsker å endre forslaget før vedtektene legges ut på høring. Endringer kan foreslås i 
møtet, slik at administrasjonssjefen får innarbeidet dette i forslag til nye vedtekter, før disse legges ut 
på høring. 
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Vurdering: 

Administrasjonssjefen vil under peke på endringene i forslag til nye vedtekter. 
 
Pkt. 7 Opptak: 
I gjeldende vedtekter pkt. 7.1 kan alle barn som har fylt 1 år tildeles plass uavhengig av hvor lenge de 
skal oppholde seg i Longyearbyen eller om de er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. 
Administrasjonssjefen foreslår i nye vedtekter pkt. 7.1 at det skal være et vilkår at familien har til 
hensikt å oppholde seg på Svalbard i mer enn 6 måneder og er registrert i befolkningsregisteret før 
oppstart i barnehage. 
 
I forslag til vedtekter pkt. 7.2 foreslår administrasjonssjefen at LL skal ha to hovedopptak i året med 
søknadsfrist 15. april og 15. november. Dette samsvarer med gjeldende vedtekter.  Videre foreslås det 
at det skal gjøres supplerende opptak i løpet av barnehageåret hvis det blir ledige plasser, men ikke i 
juni, juli og desember.  
 
Pkt. 9 Oppsigelse: 
I gjeldende vedtekter kan ikke barnehageplassen sies opp mellom 1.april og 30. juni. Dette foreslår 
administrasjonssjefen å ta bort i nye vedtekter pkt. 9. Forslaget innebærer at det er 1 måned 
oppsigelse hele året også i perioden 1. april til 30. juni.  
 
Pkt. 10 Foreldrebetaling:  
Endringene i forhold til foreldrebetaling i gjeldende vedtekter er at man skal betale for barnehageplass 
fra tildelt dato, og ikke som i dag hvor man betaler for hel måned, ½ måned eller 1/3 av måneden etter 
hvilken dato man får tildelt plass. 
 
Pkt. 13 Åpningstid: 
I forslag til vedtekter har administrasjonen satt opp to forslag til åpningstider, jf. pkt. 13. Dette er 
endringer i forhold til gjeldende vedtekter. OKU kan velge å legge begge forslagene ut på høring eller 
bare et av forslagene. Administrasjonssjefen anbefaler at begge forslagene legges ut på høring. 
 
Forslag 1 er at barnehagen har åpningstid kl. 0730-1630, slik det er i dag, men endringen er at barnet 
skal avvikle minimum 3 sammenhengende uker ferie i skolens ferie. I gjeldende vedtekter skal også 
barna ha 4 uker ferie i løpet av året, og 3 uker skal som hovedregel avvikles sammenhengende i 
sommerhalvåret. Med sommerhalvåret menes 1. juni til og med 31.august. Gjeldende vedtekter åpner 
også for at barnet kan ta 3 uker sammenhengende ferie utenfor sommerhalvåret. Med det nye 
forslaget må det tas ut 3 uker sammenhengende ferie i skolens sommerferie, altså fra ca. 20. juni til 
15. august.     
 
Begrunnelsen for at det er et ønske om at alle må ta ut 3 uker sammenhengende ferie i skolens 
sommerferie er ferieavvikling hos ansatte. Videre er det mer hensiktsmessig å gjøre større 
vedlikehold/ombygging mm. i barnehagene og rundvaske når det er mindre barn tilstede.  
 
Forslag 2 er at barnehagen har åpningstid kl. 0730-1630, og at den holder stengt hele juli.  
 
Begrunnelsen for dette er som for forslag 1 blant annet ferieavvikling hos ansatte, og mer 
hensiktsmessig avvikling av vedlikehold/ombygging og rundvask når det ikke er barn tilstede. Videre 
er det betalingsfri i juli, og stengingen samsvarer med sommerstengt SFO. Administrasjonssjefen ser 
at det er mange barn som tar lange ferier i mørketiden. Det er da behov for mindre bemanning i disse 
periodene, men som arbeidsgiver kan vi ikke be ansatte ta ferie i denne tiden. Ferieloven gjelder ikke 
på Svalbard, men Longyearbyen lokalstyre følger prinsippene i ferieloven. I følge ferieloven har 
arbeidstaker krav på at minst 18 dagers ferie gis i perioden 1. juni til 30 september. Som arbeidsgiver 
kan vi derfor ikke pålegge arbeidstaker en lengre ferie i mørketiden når mange barn i barnehagen har 
ferie. Dette medfører at vi delvis går med høyere bemanning enn nødvendig i mørketiden og må leie 
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inn vikarer i sommerferien når de faste ansatte skal avvikle sin ferie. Det blir nye personer for barna å 
forholde seg til i sommeravviklingen, og ofte må LL ansette personer fra fastlandet som ikke har 
kjennskap til Longyearbyen. Det kan være vanskelig å følge den pålagte pedagognormen når LL 
benytter vikarer, noe som vil gå ut over det pedagogiske kvaliteten på tilbudet som blir gitt. 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Gjeldende vedtekter for Longyearbyen lokastyres barnehager 
2 Forlag til endringer i vedtekter 2018 under arbeid - før og etter 
3 Forslag barnehagevedtekter for Longyearbyen lokalstyre 
  

 
 
 


