norges
byggforskningsinstitutt
1974
sCErtrykk

225

Thorbj0rn Hansen

Hvilken standard
og kvalitet skal
daginstitusjonenes
lokaler ha?

NORGES BYGGFORSKNINGSINSTITUn
TRONDHElMSAVOELINGEN

&

I 1973 hadde vi i Norge ca. 20 000 barnehage-' og daghjemsplasser. En utbyggingsplan er na vedtatt. Den skal
gi 50 000 plasser innen utgangen av 1977, dvs. 6000 plasser
arlig. Dette betyr en fordobling i forhold til de siste ars utbyggingstakt, men har ligget langt under behovet. Bygger
vi un0dig dyre og flotte lokaler? Er det forsvarlig a senke
kravene til daghjem og barnehager, til fordel for et st0rre
antall plasser?

daginstitusjonsutvalget har sluttet
seg til. (NOU 1972:39 Ferskoler.)

Utbygging av barnehager og dagh]em tjener flere interesser. De viktigste er: f0rskolebarnas behov for
stimulerende milj0, barnefamilienes
behov for hjelp til oppdragelse og
tilsyn av sine barn, (f1ere plasser er
]0 en n0dvendig forutsetning for
kvinners deltakelse i yrkeslivet) og
endelig neeringslivets behov for
mer arbeidskraft, flere yrkesaktive
personer.

a) Et betryggende oppholdssted
for barna.
b) En bevisst pedagogisk virksomhet og med spesiell omsorg og trening for dem som
trenl:jer dette.
c) Tildeling av pfasser til barn
og foreldre med sterkest behoy, integrering av barn med
atferdsproblemer og handikap.

Spersmalet om hva slags barnehager og dagh]em vi skal ha er
seerlig aktuelle ne.. Vi star foran en
stor utbygging og det er motstridend~. synspunkter og interesser pa
hvilken politikk en ber felge. I hovedsak dreier det seg om hvor bra
forholdene skal veere i daghjemmene, om ikke kravene b0r kunne
senkes noe til fordel for et st0rre
antall plasser.

Malsettlngen for virksomheten i
daghjemmene kan tilsvarende settes opp i tre punkter:

Dette er en me.lsetting som driften
har etterstrebet til na og som opsa

Daginstitusjonsutvalget har avgitt
innstilling med forslag til nye lover,
forskrifter og finansieringsmater.

Det er i forhold til denne me.l~ettin
gen en ma vurdere kravene til byggene og deres utforming. Men det
er ogse. fremmet 0nsker om at daginstitusjonene burde veere pedagogiske sentra i boligmiljeet med nid
og veiledning til foreJdre og andre
pa stedel.

Departementet arbeider med en
proposisjon sam skal omsette dette
til gjeidende lover og retningslinjer
og fiere kommuner utarbeider sin
politikk pa omradel. Utover lover
og forskrifter vii arlige bevilgninger
og mindre formelle direktiv fastlegge den politikk en i praksis vii
folge.

Tiltross for at behovel fremdeles ar del Iredobbelte, betyr planene en relalivt sterk utbyggingsperiode - en arlig ulbygging pA
6000 plasser (mot ta. 3000 i perioden 71
-73). Detle vii kosle ca. 72 mill. pro ar bare
i byggekostnader. I en slik forser! ulbyggingsperiode vii ckonomien bli viet spesiall slor oppmerksomhel. Sjol om bygge-

kvalifisert personale fa gjort mye
dersom bygningen er for darlig.
Trange rom. mangel pa rom, mye
st"y, upraktiske materialer osv. vii
trette ut bade pedagogene og barna og i praksls bii bestemmende
for pedagogisk opplegg og innhold.
Hvilke krav sam rna stilles kan bare
bygge pa erfaringene til de sam
arbeider i institusjonene, barna og
foreidrene.
Disse erfaringene rna noye knyttes
til kunnskap bade am byggets utforming, hvem sam bruker det og
hvo'rdan de bruker del.

koslnadene utgjOf en beskjeden del BV de

lolale driflskoslnadene, vii de bely en god
del i ulbyggingslasen. Samlel utgjor de ca.
40 % BV de total a uigifiene til daghjemsog barnehagesekloren i denne perioden.
Oppmerksomheten gjelder ikke bare uigiflene lotall. 0958 fordelingen BV utgiftene
mellom sial, kommune 09 foreldre ar av
slor interesse.

Om torskoien har tilstrekkelig rom
09 plass er betinqet av rommenes
storreise. antall og u\forming sett
i torhofd til antall personer i f"rskolen, hvor lenge de er der pr.
dag og barnas egenskaper og behov (betlnget igjen bl: a. av alder,
helse og funksjonsevne). Sporsmalet rna vldere sees i torhold til per-

sonalets egenskaper og behov og
den pedagogiske virkso'T'het sam
drives eller 'mskes drevet i den enkelte forskole.
Et bygg skal ikke bare fungere under s",rlig gunslige vilkar. Det rna
ogsa gi tilfredsstillende forhold i
mer kritiske situasjoner og gi rom
tor skiftende virksomhet og pedagogisk oppiegg. Et bygg kan nok
ettter hvert forandres og bygges
pa, men i praksis er dette Iikevel
vanskelig.

Norges byggforskningsinstitutts undersokelser.
Etter oppdrag av Forbruker- og administrasjonsdepartementet arbeider Norges byggforskningslnstitutt
med en unders0kelse som tar sil<te
pa a oppsummere erfaringene med
byggene. Materialet ble samiet i
1973 og er under bearbeidelse.

a

senke kravene
Er del forsvarlig
til daghjemmene og barnehagene?
Bygger vi unodig dyre og fiotte
lokafer?
Dette rna ses I Iys av malsettingen
og forholdene i praksls. Det kan jo
v",re at forholdene er for dariige.
Bygg og iokaler er en del av de
materieile betingelsene sam avgjor am en bestemt malsetting lar
seg realisere. Det er ikke tilstrekkefig at lokalene er gode, men en
nodvendig forutsetning.

UTBYGGING AV F0RSKOLER
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Gode lokaler er i seg sj,,1 ingen
garanti for et godt milj". Det kan
for eks. ikke kompensere for Iile
eller darlig utdannet personale eller for store barnegrupper. Pa den
annen side I<an heiler ikke et godt
Ved utgangen av 1973 hadde vi ca. 20000
barnehage- og daghjemsplasser her i landel. Det er en fordobling av anlall plasser
siden 1968, men likeve[ langt under behovet. Daginslilusjonsutvalget har anlalt at
behov pll. 150000 plasser og innslilt pa ll.
mi 125 ODD plasser innen 1981. Det er vedlatt en ulbyggingsplan (i forbindelse med
Siortingsbehandlingen av Boligmeldingen i
1972) som skal gi 50000 plasser innen utgangen av 1977, noe sam gir plass til 11 Ofo
av forskolebarna.
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Allerede na kan imidlertid gis en
del opplysninger.
Undersekefsen har anvendt tre metoder: Intervjuing i aile fl2lrskoler
bygget siden 1969 - ialt 238 - ved
hjelp av postlagt spl2lrreskjema.
(Besvart av 80 % av aile.) Videre
mer grundige intervjuer og observasjoner i 20 utvalgte daghjem, og
i tiIIegg en analyse av de opplysninger som finnes i Departementets arkiv (plantegninger, areal,
type avdelinger, byggekostnader
o. I.).
P/assforhold: Har fl2lrskolene tilstrekkelig, overflod eller underskudd pa plass? Er rommene store
nok til sitt bruk og har de rom til
de forskjellige virksomheter som
skal. forega? Blir rommene brukt
mye eller star de ofte tom me?
Er rommene for smi!J?
Nei
330~
Ja, ett eller fler 63 %
Ubesvart
4%
Sum
100 % (av 174)
Mangler det plass for noe?
Nei
18 %
Ja
81 %
Ubesvart
1%
Sum'
100 % (av 174)
Det viser seg at personalet I svrert mange
lilfelle mener de har liten plass. Ell eller
f1ere rom er for sma og de sayner plass for
forskjellige funksjoner. B av 10 mangler
plass for noe, 6-7 av 10 har for sma rom.
Personalet rapporterer allsa et stort underskudd pa plass. Setyr det at de ikke kan
drive slik malsellingen forutsetter? Eller
har de overdrevne forventninger og stiller
for heye mal? Hva gar plassmangelen ut
over?
Av intervjuene i det mindre utvalgel forskoler gar det fram a! rom og plass er s'erkt
utnyttet. Kjokken, garderobe, vaske rom og
ofte ogsa vindfang brukes i stor utstreknlng
som lekerom for mindre grupper. At et
vaskerom er for trang!, betyr Ikke nedvendigvis at barna ikke har nok plass til a
vaske seg, men al det vanskelig kan forega
f. eks. vannlek der. Det er tydelig et stort
behov for mindre rom i tillegg til lekeromkunne tilfredsstille barnas ulike
met, for
behov. Dels 'rengs rom for speslelt stayende lek, mens resten av barna hviler seg
eller tar det med roo Dels 'rengs rom for
barn sam 'renger mer hvile, ro og konsentrasjon.

a

Personalet har ogsa behov for rolige rom
- til pauser - i lope! av dagen, til samtaler og planlegglng av vlrksomheten, ag til
sam taler med foreldre og andre besokende.
Persanalrom ble hypplg nevnt: Enten
manglet det helt, eller det var for lite.

Mangel pa plass kan ha forskjellige
virkninger. Det kan betyl) at barna
blir svcert slitne etter en dag i daghjemmet; 2) at det ikke er rom for a
gi enkelte barn den spesielle oppmerksomhet eller trening de har
behov for; 3) en uforsvarlig stor belastning pa personalet, noe som
ogsa far betydning for barna og
foreldrene, og 4) tungvint drift, der
mye tid og krefter ma ofres for tilrettelegging, rydding osv.
Konklusjonen ma bli at det er underskudd pa plass og at pfassmangelen i mange tilfelle gjl2lr det vanskelig a realisere selv en nl2lktern
malsetting for virksomheten.

I betraktning av at dette er nye
bygg, 1-3 ar gamle, virker omfanget av skader start.
'
I Yare nrermere studier av enkelte bygg ble
det klart at mange skader og odeleggelser
Ikke var utbedret, at det olte bod pa problemer a fa det gjort og at forskolevlrksomheten led av delle. Det kunne f. eks. V<Ere
trekkfulle dorer. Vi sa forsok pa enkle, provlsoriske utbedrlnger uten s<Erlig hell der
trekken var bade sjenerende og sannsynIigvls helsefarlig. Vi sa ogsa eksempler pa
at skadene kunne VlEre virkelig ille. Ell
sted var aile dorene mer eller mindre odelagte, de 15 med hu'li tvers igjennom og med
kllnker og vindushasper skiftet opp til f1ere
ganger allerede etter to ars drift. Et annet
sted slet persona let en haplos Immp for a
holde tepper noenlunde rene. De stevsuget
tre ganger am dagen ulen synbare resultater.
Vi sA imldlertid ogsa eksempler pa bygg
som sa like fine ut etter flere ars drift. Her
var det brukt robuste, holdbare materialer.
Enkelte steder, men da mer som folge av
at personalet passet sVlErt neve pa barna
og Ikke tillot aklivileler som kunne skade
bygget, var det ogsa bra.

Materia/standard: Det er altsa ikke
overflod av plass. Brukes det da
unl2ldig dyre og flotte materialer?

Pa direkte spl2lrsmal om dette svarte 16 av 20 nei, 3 av 20 ja.
Det er iklle personalets oppfatning at det
I deres bygg er slost med materialene. De
fa som kunne peke pa sleseri nevnte som
regel innredning og ellers spesialtegnede
vinduer og dorer elc. som de antok var
dyrt og dessuten vanskelig a erstatte. Men
vel halvparten hadde en type veggkledning,
gulvbelegg og/eller der- og skapinnredning
som ikke egnet seg.
Som eksempel ble nevnl vegger som det
var vanskelig a fesle noe pa, som lell ble
sjuskete og edelagt. Et stort antall meldte
om skader og odeleggelser. I tre av fire
forskoler var noen malerialer nedslille,
sjuskete eller odelagt og I to av fem hadde
det V<Ert vannlekkasjer I forbindelse med
sanilceranleggene eller bygget (taket).

Er noe blitt slitt, sjusket
eller (i'Jdelagt?
26 0/f)
Nei
72%
Ja
Ubesvart
2%
100 % (av 174)
Sum

Alt i alt ma en sl at den teknlske
standarden ofe ikke er tilfredsstillende. Materialer og utf(i'Jrelse er
dels ikke solide nok for den slitasje
som slike bygg utsettes for, dels
tilfredsstiller de ikke spesielle
brukskrav.

Har det veert vannlekkasjer?
Nei
56%
Ja
40%
Ubesvart
4%
Sum
100 % (av 174)

Lydforhold: En daginstitusjon skal
romme bade stl2lyende og livlig lek
og mer konsentrert. stille lek og
hvile. I noen grad kan kombinasjonen oppnas ved at perioder med

stillhet avl0ses av periader med
st0Y. Men det er ikke bestandig
greill ll. Ill. til en slik inndeling av
dagen. Barna er larskjellige ag
trenger i varierende grad Iivlig lek
ag roo
Pll. sp0rsmll.1 am st0yplager, svarte
persanalet i to av tre 10rskaler bekreflende.
Plagel av St0y?
(St0ynivll. i rom - brll.k Ira
ell rom til andre)
37%
Nei
62%
Ja
1%
Ubesvart
100 % (av 174)
Sum
Etter vAre innlrykk ffa besokene i forskolene er stay et glennomgAende problem iii
stor sjenanse 09 plage for sAvel barn som
vaksne. Mange hevde! riklignok at de hadde vennet seg til del. (Men del behover
ikke bety at del ikke ef til sjenanse.)
Uonsket slay kan hind res enten \led dislpli-

oering BV barna 09 strangere opplegg eller
ved bedre ulformede lokaler: Mer plass,
f1ere alskille rom Iii forskjelllge aktiviteter,
bedre lyddempende skillevegger 09 malerialer.

Lydplagene er alene en viktig indikatar pa manglende plass og uegnede materialer.

Barnehager - daghjem
Plassmangel, nedslille materialer
og steyplager er som vi har sell
utbredt i 10rskalene. Enkelte steder
er larholdene tilfredsstillende. Andre sliter med nrermest hll.pl0se larhold. Delle har ll. gj0re bll.de med
larskjeller i lokalenes utrarming og
lorskjeller i persanalets og barnas
behov.
Ser vi pll. kravene til byggene er de
(eller larskriflene Ira 1954) langt pll.
veg like enten de skal brukes til
barnehage eller daghjem.
For hver avdeling i en barnehage
skal det vrere: Lekerom (min. 3 m'
golvareal pr. barn). Garderobe ag
vaskerom. Dertil lelles kantor/isolat, garderobe lor personalet ag

a} Daghjem 1 og 2 avd. b) DaghJem 3·4 avd.
uten
09 mer med
sma barn
smabarn

Mangler plass
Har odelagle!slille malerialer
Er plaget av SIDy

.

79% -BV aile
73%
60%

.

heist kjekken ag sl0ydram lelles
lor to avdelinger.
For daghjem gjelder det samme,
men de skal i lIIIegg ha hvileram
lor personalet a 9 adskill «isolat...
Areal pr. barn tatall blir nae mer
i et daghjem p.g.a. mindre barnegrupper. I praksis varierer arealel
betydelig - Ira knapt 6 til vella m'
pr. barn brullo.
Bll.de barn og personale er lenger
i et daghjerTi enn i en barnehage.
Behavet lor hvile ag S0vn, lor ll.
kunne vrere Iill alene, ag lor mer
variert akliviletstilbud blir viktigere,
ag slilasjen pll. byggene blir st0rre.
Sell i relasjon til behovene er derlor lorhaidene i daghjemmene generelt dll.rligere.
Undersokelsen viser ogsA at mangel pA
plass, slitasje 09 sloyplager er mer utbredl
i daghjem enn i bamehager.
Bamehager DaghJem

Mangler pless,
I pro sent av aile
Har odelagle/sliUe
materialer,
i prosent av ale
Er plaget BV stay,
i prosent av aile

63%

BO%

55%

78%

47%

64%

Ulike daghjem.
Daghjem er en lellesbetegnelse pa
daglnslitusjaner som pll. mange mater har lorskjellige oppgaver. De
varierer bl. a. etter hvor lang tid
barna er der: alie barn 9 timer, de
fleste knapt 6 timer, elier noe mei10m disse ytterpunktene.
Nll.r minst en lredjedel av barna
pll. en avdeling ikke har lull dag,
kalles del kombinerte daghjemsl
barnehageavdelinger. Noen daghjem har spe- ag sm~barnsavdelin
ger, andre ikke, og de kan ha
lorskjellige anlall avdelinger. (De
daghjem som har smll.barn skal ha
stellerom isledel ror vaskerom ag

93% - av aile

82%
71%

dessuten melkekjekken, solierrasse
og oppvarmet barnevogngarasje.
1101g. gjeldende praksis krever smabarnsstuer 4 m' golvareal pr. barn).
Vi har i den pll.g~ende undersekelsen delt daghjemmene i a) en gruppe pll. 1 og 2 avd. sam ikke har
smll.barn, el Ilertall av dem har
kombinert drill, og b) en gruppe
med 3-4 avd. eller mer. der de
fleste har smabarn 09 driver "ren"
daghjemsvlrksomhet.
Gruppe b) er mest lypisk i stmre
byer med stor tilflytting og. presset
arbeidsmarked. Gruppe a) er mer
lypisk utover landet, i mindre byer
og lettsteder. Tolall i landel er del
Ilest daghjem med 2 avdelinger
(43 '10), 4 avd. (26 '10) og 1 avd.
(15 '10). Daghjem med 3 avdelinger
og mer enn 4 er sjeldenere.
Persona let er slort selt enige am al daghjem ikke bar v<:ere slorre enn 4 avdelinger.
Men del er delte meninger am f. eks. 4 avdelinger er bedre eller dArligere enn 2.
Hensyn til A ha aile aldersgrupper barn og
flere pedagoger, veles mol hensyn Iii inlimt milia.

Forskjellen markerer seg ogsA i svarene pA
nesten aile de ovrige sparsmAI i under·
sokelsen. Etter vAr mening har den i hoved·
sak sammenheng med forskjellige behov.
Byggenes standard og romslighet varierer,
men gjennomsnitllig areal pro barn er om·
Irent likt i de 10 gruppene, noe mer i daghjem med smAbam.

, de 20 daghjemmene sam vi studerle nrermere var lorholdene heyst
lorskjeilige. De var lorskjellige mht.
hvar lenge barna var der pr. dag,
sammensetningen av barnegruppene, personalsiluasjonen (lor. eks.
antall og stabilitel) og lokalenes
standard og st0rrelse. , aile var del
enske am mer plass og mindre
barnegrupper. Men i naen ble lorholdene Iikeve' vurdert relalivt tiIIredsstiliende, mens det i andre var
iangt Ira tilfredsstillende. Del ble

I

EI IiIfeldlg ulsnllt fra 4-5 av yare barnehager og daglnstilusjoner.
Normall har en 2-avdellngs fDrskole ca.
270 kvadralmeler brullo golvareal, eller
7-8 kvadralmeler pro barn. Smrllg romsllge
fDrskoler har opplil 350 kvadralmeler a
rulle med, mens andre Ikke har mer enn
ca. 200 kvadralmeler.
Del inleressante er al dlsse lall plassmesslg Iilsvarer 10-15 barn og 10 voksne
I en vanllg 4-roms lelilghet. Og da bllr del
Irangl om sailghelen .•••

Iikeledes klart at de tilfredsstillende
forholdene var labile - lite skulle
til for a edelegge Iikevekten.
Stey og uro kunne f. eks. lettere lolereres
nar barna hadde kart dag. Ble det flere
barn pa hel dag. malle ihvertfall noen av
dem fa anledning til a.sove, vrere skjermet
i mindre rom osv. Samme problem kunne
oppsta dersom de fikk barn som enten
pga. alder eller av andre Msaker trengte
mer hvlle og roo - Samlidig ville del da
ikke vmre mulig i samme grad a benytle
personalrommene Iii barna. noe som olle
ble praktiserl. Ogsa personalets behov for
hvilerom ville sklerpes.
Slike forandringer ville faklisk medfare al
hell eJemenlmre behov for sevn 6g hvile
ikke kunne lilfredsstilles - Ihvertfall ikke
uten al del glkk pll bekoslning av andres
behov for lek og utfoldelse.

Press-situasjon.
Ferskolene har mange barn med
handicap eller andre vansker, sam
trenger ekstra omsorg, trening eller
skjerming. Ca. 10 % av barna er
funksjonshemmet sjel eller har
funksjonshemmede foreldre. Ca.
25 % har foreldre sam er enslige.

Dertil er det mange barn 'hvis foreldre har lav Inntekt, vanskelige
boligforhold eller andre vansker.
Sa lenge behovet for daghjemplasser er langt sterre enn tilbudet og
tildeling skjer elter sosiale krlterier,
vii delte forholdet vedvare. (I befolkningen er det anslalt ca. 25000
ferskolebarn med handicap og
10000 ferskolebarn med enslige
foreldre. Om aile disse fikk plass,
ville de beslaglegge ca. 70 % av
aile plasser i ferskolen etter at malseltingen pa 50000 plasser er oppfylt).
Denne siluasjonen skaper et press
bMe pa ferskoJene, foreldrene og
sosial- og barnevernskontorene,
sam lett ferer til innbyrdes strid.
Daginstitusjonene presses til a ta
stadig flere barn pa heldag, til a ta
inn flere barn med handicap eller
andre vansker og til a utvide barnegruppen. Noen gir elter og patar
seg mer enn de egentllg makter,
andre holder hardt igjen. I enkelle
tilfeller velger man a presse tilbake
pa foreJdrene, man Jegger f. eks.
star vekt pa at barna bar hentes
sa tidlig sam mulig.
Slike motsetninger er egentlig uttrykk for at det er allfor ta plasser
i forhold til behove!. lIelge malsettlngen for ferskolevirksomheten
skat plassene ogsa priori teres elter
sosiale kriterier. I lang tid framover
rna en dertor regne med al barn
I daghjem olte trenger ekstra omsorgo Dertor rna forholdene legges
tilrette for at sa kan skje. Undersekelsen tyder pa at losnlngen bare
kan vsare a bygge mange og gode
daglnstitusjoner.

Noen tanker om hva som
kan gjares.
Med bakgrunn I utbyggingsplanene
og sparebestrebelsene stilte jeg
(sam Finansdepartementet gjor det)
sporsmal am det ikke kan forsvares
a senke kvaliteten pa byggene.
Elter a ha studert forhoJdene I
praksis rna svaret bli nei: Det er

Ikke forsvarlig fordi forholdene sam
de na er, Ikke fullt ut gir muligheter
til a realisere malsettingen.
Dessuten vii det a redusere kvaliteten pa daginstitusjonene vsare
darlig ekonomi pa lengre sik!. Lokaler sam ikke er tilstrekkelig soIide vii innen kart tid bli sjuskete
og odelagt og svsart lite brukbare,
eller medfore store vedllkeholdsog ombyggingskostnader. Et eksempel fra Oslo: I et knapt to ar
gammelt bygg er bare det a skilte
aile skadede darer beregnet til ca.
30000 kr.

Pi! den annen side har vi
sett at ressursene kan
utnyttes bedre.
Det kan bygges billigere i den forstand at en far mer brukbare lokaler for pengene. - Mange sam na
handterer planlegging av forskoler
har Iiten erfaring og kompelanse
pa omrMe!. Det gjelder ogsa arkitekter, sam rna fa tid og anledning
til a studere em net, og fa bruke
konsulenter med kunnskaper 'pa
omrMe!. Denne kunnskapen er del
de som arbeider i fsrskolene som
sitter inne med.
Ferskolelsarerne rna komme fram
med sine ertaringer og samarbelde
med bygningskyndige planleggere.
De byggene sam framhevet seg er
faktisk aile resultat av samarbelde
mellom arkitekter og ferskolelsarereo
(Delte gjelder sjel am en vii bruke
ferdighus. Ogsa da skal det stii/es
krav, det skal velges type sam sa
skai til passes spesielle krav til
tomta osv.).
Dertil er det sjelsagt behov for mer
forskning. Denne forste undersokelsen har vlst at sterre satslng pa
savel plan legging, utrednig og
forskning ber gi vesenlilge innsparInger i den forstand at brukbarhefen av det sam bygges blir bedre.

Bedre plan legging kan gi bedre utnyttelse av ressursene.
Men delte rna ikke forlede noen til
a tro at kvalitet - godt brukbare
bygg - ikke kasler, at begrensede
midler ikke vii redusere kvaliteten.
Nar enkelte bygg er bJitt dyre og
likevel lite brukbare, beviser det
bare at planleggingen var darlig.
Det beviser ikke at det er mulig a
bygge godt uanselt ekonomiske
rammer. Dertor er det Ikke tilstrekkellg a bedre planleggingen.
Tilfredsstillende bygg rna ogsa sikres med lover og forskrilter, og
ikke minst - med tilstrekkelige bevilgninger.
Med den relativt sterke utbyggingen, er det fare for at de bevilgende myndigheter tross alt klemmer pungen igjen og forlanger f1ere
plasser for mindre penger.
Hovedsaken rna veere ulvikllng av
solide, hensiktsmessige og tilstrekkelig store lokaler. Lokaler sam en
trenger for a drive forsvarllg, dernest a fa dlsse bygget rasjonelt og
rimelig.
Daginstitusjonsulvalget gar i sin
innstilling inn for mindre presise
krav og forskrifler.De ber heller
staten utarbeide veiledende retningsllnjer slik at de lokale byggherrene star mer frilt.
Pa grunn av okonomisk press, er
Jeg redd dette vii selte bade kom"
munale og slatlige saksbehandlere
I en vanskeligere stilling nar de vii
forsvare kvalite!. I praksis vii de
malte henvise til og stolte seg tit
formulerte krav. Ssarllg vanskelig
blir det i ekonomisk svake kommu-

nero
A sikre planlegging, utredning og
forskning med bruksverdi sam hovedoppgave, henger i bunn og
grunn sammen med alt annet arbeld for a ivareta kvalltelen I daghjemsdrilten, mot press am ensidig
satsing pa antall plasser.
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