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Vi ber om at dette infoskrivet distribueres ut til alle relevante personer i kommunen.   

 

Formålet med disse informasjonsskrivene er å gi informasjon til kommunene mest mulig samlet og å 

gi en oversikt over informasjon som er sendt til kommunene tidligere eller som er lagt ut på vår 

hjemmeside.  
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Diverse spørsmål om åpningstid barnehage  

Kunnskapsdepartementet (KD) har svart ut følgende spørsmål: 

Er det slik at barnehagetilbud til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og barn med særlige behov 

har krav på et fulltids barnehagetilbud selv om barnehagen har redusert åpningstid? 

 

KD svarer:  

     

     

     

     

     

   

Til  

Kommuner i Innlandet  

v/ ordførere og 

kommunedirektører 
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I forskrift om midlertidige tilpasninger i lovgivningen om barnehage som følge av Covid-19 er det fastsatt 

at barnehageeier skal sørge for at barn som er omfattet av unntak i vedtak og forskrifter etter 

smittevernloven, får et tilbud i barnehagen. I forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-

19-forskriften) er det et unntak som innebærer at barn med særlige behov og barn under 12 år som har 

minst én foresatt i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha et tilbud på dagtid selv om virksomheten er 

stengt. I disse unntakene er ikke barnehager nevnt, noe som har sin årsak i at barnehagene etter covid-19-

forskriften i utgangspunktet skal være åpne. 

 

Reglene må samlet forstås slik at barn med særlige behov og barn som har minst én foresatt i 

samfunnskritisk funksjon mv. skal ha tilbud i barnehagen selv om barnehagene av smittehensyn driver 

redusert. Hvis den reduserte åpningstiden i barnehagen gjør at formålet med unntaket i covid-19-

forskriften ikke oppnås, skal barnehagene tilby barnet opphold utover den åpningstiden de har lagt opp 

til. Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i 

samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud 

barnet skal ha, må vurderes konkret. I en del tilfeller kan antagelig et barns særlige behov ivaretas med et 

redusert tilbud, men dette må vurderes konkret. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i 

samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne 

ivareta den samfunnskritiske funksjonen. 

 

Utdanningsdirektoratet har tatt opp følgende problemstilling med KD: 

«Udir har fått en del spørsmål om barnehager med redusert åpningstid. Det er både spørsmål om 

hva som er hjemmel, hvordan denne skal forstås og hva som vil være en akseptabel åpningstid. 

Hjemmel for redusert åpningstid vil være Covid-19-forskriften § 12 b fjerde ledd som sier at «Skole- 

og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede 

samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første 

og andre og tredje ledd.». Det er Helse- og omsorgsdepartementet som forvalter forskriften.» 

 
KD svarer:  
Det følger av forskrift om smitteverntiltak mv ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) at barnehager og 
skoler skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at 
virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at 
syke personer ikke er i virksomheten. Barnehage- og skoleeiere skal gi ordinært tilbud på skolen og i 
skolefritidsordningen til alle elever og ordinært tilbud til alle barnehagebarn. Skole- og barnehageeier kan 
bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold 
ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene om å drive på en smittevernfaglig forsvarlig 
måte. 
  
Hovedregelen er at barnehagebarn og elever som skal tilbake i barnehage og skole skal få et heltid eller 
deltids tilbud på samme måte som før. Når barnehagene åpner, forventer vi at de oppfyller 
bemanningsnormen som vanlig. God voksentetthet vil være svært viktig for å innføre tiltak som for 
eksempel mindre grupper og hyppigere håndvask, for å hindre mulig smitte.  
Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det være mulig å redusere åpningstider 
eller antallet barn eller elever som er tilstede samtidig. Det er den enkelte barnehage og skole 
som må vurdere dette. De bør dokumentere hvilke vurderinger som ligger til grunn for at de ikke følger 
hovedregelen om å gi vanlig tilbud. Det bør være særlige forhold ved virksomhetens lokaler sett opp mot 
antall barn og ansatte som gjør at de ikke klarer å ivareta kravene i forskriften og anbefalingene i 
veilederen.  
  
Veilederen gir konkrete råd om hvordan man kan organisere dagen for å redusere antall kontaktpunkter. 
Veilederen inneholder ingen bindende regler. Barnehagene er forskjellige og hvordan kontaktreduserende 
tiltak kan gjennomføres må hver barnehage selv finne løsninger for.  Det aller viktigste er at barnehager 
følger veiledningen for smittevern. Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk 
bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk 
til stede i barnehagen til enhver tid. Barnehageeier må uansett sørge for at bemanningen til enhver tid er 
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tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. I tillegg er det krav i 
forskriften om smittevern at barna (og elevene) skal deles inn i grupper, disse gruppene skal som 
hovedregel være basert på normen for grunnbemanning i barnehagen og for normen for lærertetthet i 
skolen. 

  

Veileder om smittevern for helsevirksomheter med én-til-én kontakt 

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har utformet en ny veileder for helsevirksomheter med 

én-til-én kontakt slik at tjenestene kan forholde seg til konkrete og detaljerte anbefalinger for 

smittevernfaglig drift. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Korona-veiledere for skolene er nå klare 

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4.trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for 

hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Kommunene i Innlandet får snaue 271 mill. kroner 

I disse dager får kommunene utbetalt ekstra rammetilskudd som følge av koronautbruddet. Beløpet 

skal kompensere kommunene sine økte utgifter og tapte inntekter. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet 

 

Kan nektes sykepenger ved selvpåført karantene 

Innlandet har en lang grense mot Sverige, og flere har benyttet kort reiseavstand til rimelig 

svenskehandel, selv om det har vært klare reiseråd fra myndighetene og ileggelse av karantene ved 

hjemkomst. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Kommuner kan ikke forlenge hytteforbudet på egen hånd 

Mandag 20. april ble hytteforbudet som Regjeringen innførte 19. mars, opphevet. Hyttekommuner 

har ikke hjemmel til å innføre hytteforbud lokalt, om de ønsker det. Men kommunene oppfordres til 

å gi råd og anbefalinger til sine hyttefolk. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet. 

 

Ikke fritt frem - faren er ikke over 

Fylkesmannen roste kommuner og befolkningen for innsatsen mot koronasmitten på fredagens 

pressebrief. Samtidig advarte han mot å tro at faren er over, og minnet om at det er barna som får 

litt av friheten tilbake, ikke alle vi andre. Les mer på fylkesmannen.no/innlandet.  

 

Ny tilskuddsordning for vårens skogplanting 

Om lag 18 av landets 30 millioner skogplanter skal plantes i Innlandets skoger i vår. 

Koronasituasjonen har ført til en krevende situasjon for skogbruket, og det er derfor innført et 

midlertidig tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2020. Les mer på 

fylkesmannen.no/innlandet.  

 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/veileder-om-smittevern-for-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/korona-veiledere-for-skolene-er-na-klare/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/korona-veiledere-for-skolene-er-na-klare/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/kommunene-i-innlandet-far-318-millioner-kroner/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/kan-nektes-sykepenger-ved-selvpafort-karantene/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/--kommuner-kan-ikke-forlenge-hytteforbudet-pa-egen-hand/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/-det-er-barna-som-har-fatt-den-friheten-som-det-er-rom-for-i-samfunnet-na/
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/helse-omsorg-og-sosialtjenester/smittevern/coronavirus/ny-tilskuddsordning-for-varens-skogplanting/

