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1. Innledning 
Dette dokumentet inneholder Karmøy kommune sin overordnede plan for myndighetsoppgaver, 

knyttet til veiledning og tilsyn med Karmøybarnehagene. Planen bygger på Lov om barnehager med 

forskrifter. Annet bakgrunnsstoff er Utdanningsdirektoratets «Veileder om kommunens rolle som 

barnehagemyndighet». Planen er ment å være et arbeidsredskap, samtidig som den skal synliggjøre 

for omgivelsene på hvilken måte myndighets og tilsynsansvaret blir ivaretatt. Vi anser åpenhet om 

alle sider av denne virksomheten som viktig, særlig med tanke på kommunens dobbeltrolle som eier 

og barnehagemyndighet. 

 

Planens formål er å sørge for at barnehageeiere følger barnehageloven, slik at alle barnehagebarn går i 

en trygg barnehage der barna kan leke og lære.  

 

1.1. Historikk – tidligere politiske saker om tilsyn 

Karmøy kommunestyre vedtok i 2009 «Plan for tilsyn i barnehagene». Her ble det vedtatt en 

årsoversikt over hva tilsynet skulle omfatte, i tillegg til en 3-årsplan for stedlige tilsynsbesøk. Den 

første planen ble vedtatt for perioden 2009 – 2012, og er videre rullert. 

1.2 Lovgrunnlag 

Barnehageloven med forskrifter definerer barnehagemyndighetens oppgaver. Kommunen er lokal 

barnehagemyndighet og skal påse at både kommunale og private barnehageeiere driver i samsvar 

med gjeldende lovverk. Dersom det oppdages eller kommer melding om brudd på andre lover og 

forskrifter skal dette meldes til gjeldende instans umiddelbart. 

1.3 Lov om barnehager med forskrifter 

Bestemmelsene i barnehageloven som gjelder selve tilsynet er §§ 8 og 16.  

 

§8 Kommunens ansvar 

«Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives 

i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og adgang til 

barnehagelokaler i den utstrekning dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgave». 

 

§16 Tilsyn 

«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting av 

uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen 

for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke  

lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens 

stengningsvedtak skal sendes fylkesmann til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til 

fylkesmannen». 

1.4 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

Barnehagemyndigheten må som et forvaltningsorgan følge forvaltningslovens bestemmelser og de 

ulovfestede forvaltningsrettslige prinsippene. Forvaltningsloven kommer til anvendelse ved vedtak 

om retting eller stenging, og i forbindelse med uanmeldt tilsyn. Pålegg om retting eller stenging skal 

gis i form av enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Her gjelder også reglene om forhåndsvarsel, 

innsynsrett, begrunnelse og klage. Ved uanmeldt tilsyn skal § 15 følges, dvs. at den som utfører 

tilsynet skal legitimere seg, meddele om formålet og oppgi hjemmelen for tilsynet. Den som blir utsatt 

for tilsyn har rett til å ha vitne til stede og har rett til å klage innen tre dager.  
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1.5 Delegasjon og myndighet 

Karmøy kommunestyre har det formelle ansvaret som lokal barnehagemyndighet. Karmøy 

kommunes delegasjonsreglement under rådmannen punkt to, gir rådmann delegasjon i å ta 

avgjørelser i alle saker etter Lov om barnehager, med mindre annet er særlig bestemt. I Karmøy er 

ansvaret delegert til barnehagesjef i Oppvekst og kulturetaten. Barnehageloven definerer 

barnehagemyndighetenes oppgaver, forvaltningsloven gir regler for saksbehandling. 

1.6 Barnehagemyndighetens rolle og ansvar 

Kunnskapsdepartementets revidert strategiplan for kompetanse og rekruttering 2018-2022 

«Kompetanse for fremtidens barnehage» (2017) beskriver rolle og ansvar slik:  

 skal påse at barna får et pedagogisk trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og 

rammeplanen  

 utvikler kompetanseplaner for alle ansattgrupper som omfatter både kommunale og private 

barnehager, og som ivaretar nasjonale føringer og lokale behov som er en forutsetning for 

tildeling av statlige midler  

 prioriterer og tildeler kompetansemidler for å ivareta kompetanse behov i kommunale og 

private barnehager 

 deltar i regionale kompetansenettverk om utvikling og gjennomføring av 

kompetanseutviklingstiltak 

 tilrettelegger for samiskspråklige barnehagetilbud 

 

Barnehagemyndighetens oppgave er å sikre et helhetlig barnehagetilbud og at tilbudet er av god 

kvalitet uavhengig om det er en kommunal eller ikke-kommunal eier. Barnehagemyndigheten skal 

fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner, finansiere private 

barnehager og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter. 

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. 

 

Barnehagemyndigheten må; 

 ha oversikt over barnehageeiers plikter etter loven, jf. § 8  

 ha kunnskap om hvordan barnehageeierne oppfyller loven, jf.§ 8  

 gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn, jf. § 8  

 gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger, jf. § 8 

 

Barnehageloven med tilhørende forskrifter beskriver hvilke oppgaver barnehagemyndigheten skal 

utøve, her gjelder forvaltningsloven: 

§ 8 Kommunens ansvar 

§ 10 Godkjenning 

§ 11 Familiebarnehager 

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 

§ 12a Rett til plass i barnehage 

§ 13 Prioritet ved opptak 

§ 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 

§ 14a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 

§ 15 Foreldrebetaling 

§ 16 Tilsyn 

§ 16a Kommunens adgang til å anvende økonomiske reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale 

barnehager 

§ 17 Styrer 
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§ 17 a Pedagogisk bemanning 

§ 18 Grunnbemanning 

§ 19 Politiattest 

§ 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp  

§ 19 b Samarbeid med barnets foreldre 

§ 19 c Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

§19 d Sakkyndig vurdering 

§ 19 e Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

§ 19 f Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

§19 g Barn med nedsatt funksjonsevne 

§ 19h Rett til tegnspråkopplæring 

§ 19 i Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

Dette dokumentet tar kun for seg § 8 og § 16 i barnehageloven.  

 

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på 

barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i 

samsvar med regelverket. Denne planen tar for seg risikovurdering, veiledning og tilsyn. 

 

2. Risikovurderinger 
Risikovurderinger ligger til grunn når barnehagemyndigheten vurderer behov for veiledning og/eller 

tilsyn. Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på 

barnehageeiers plikter i barnehageloven med forskrifter, både på bakgrunn av informasjon om 

regelverksetterlevelse i den enkelte barnehage, og samlet for alle barnehagene. Som 

barnehagemyndighet kartlegger vi risikoen for brudd på regelverk ved bruk av kilder som sier noe 

om regleverksetterlevelsen. Aktuelle kilder kan være: 

 

 BASIL – innrapportering for barnehager 

 Vismaflyt - kommunens fagprogram for opptak 

 Årsplaner 

 Vedtekter 

 Foreldreundersøkelsen 

 Klagesaker 

 Bekymringsmeldinger 

 Møtepunkter for ansatte, styrer og eier 

 Kjennskap til barnehagene – f.eks. ståstedsanalyse 

 Meldinger fra andre kommunale tjenester 

 Medieoppslag og sosiale medier 

 Informasjon vi selv har funnet i tidligere tilsyn 

 Medarbeiderundersøkelser 

 

Når kommunen som barnehagemyndighet får tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, sikrer vi at 

tema for tilsyn og veiledning er i tråd med de faktiske behovene.  I tillegg til aktuelle kilder, vil 

barnehagemyndigheten også ta med signaler fra politisk hold, eksempel stortingsmeldinger og 

sentrale satsninger. Media, kan også være et uttrykk for hvilke tema som samfunnet anser som viktige 

å etterleve. At noe pekes ut som viktigere enn noe annet, kan tolkes som et tegn på at konsekvensene 

av at de ikke oppfylles, er store. 
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3. Veiledning 
I Barnehageloven § 8 står følgende om veiledning; 

Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Kommunen skal ved godkjenning og gjennom aktiv veiledning påse at barnehagene drives i samråd med 

de kravene som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Aktiv og god veiledning er et 

virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift. 

Kommunens rolle som lokal barnehagemyndighet baserer sitt veilednings ansvar på en oppdatert og 

gjeldende forståelse av loven. Gjennom veiledning gir barnehagemyndigheten informasjon til 

barnehageeiere om eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Kunnskap fra risikovurderinger 

ligger til grunn når vi vurderer barnehagenes behov, hvilke tema, hvilke barnehager og tidspunkt for 

veiledning. Veiledning skal være frivilling for barnehageeieren.  

Målet er å sikre en god regelverksetterlevelse, jobbe proaktivt og systematisk. I rammeplanen (2017) 

beskrives barnehagen som en lærende organisasjon, der hele personalet skal reflektere rundt faglige 

og etiske problemstillinger, oppdatere seg og være tydelige rollemodeller. Sammen med 

barnehageeier vil barnehagemyndigheten bidra til at barnehagene oppfyller målene og kravene. 

Barnehagemyndighetens kompetanseutviklingstiltak er beskrevet i dokumentet «Utviklingsplan for 

Karmøy barnehagene 2017-2020». Barnehagemyndigheten vil fortsette med veiledning, muntlig, 

skriftlig, enkeltvis, i grupper og gjennom lærende nettverk. Møtepunkter for eier og styrersamlinger 

ses også på som en del av veiledningen.  

 

4. Tilsyn 
Barnehagemyndigheten må føre tilsyn hvis det er nødvendig for å påse at regelverket følges av 

barnehageeier, jf. Barnehageloven § 8 og 16. Tilsynet er utøvelse av offentlig myndighet, og innebærer 

å undersøke praksis og pålegge endringer av lovstridig praksis. I motsetning til veiledning kan 

barnehagemyndigheten gjennomføre tilsyn mot barnehageeiers vilje. Som barnehagemyndighet må 

kommunen innhente informasjon i tilsynet som gjør at den kan ta stilling til om barnehageeier 

oppfyller barnehageloven. Barnehagemyndigheten må gjennomføre tilsyn i tråd med sine 

risikovurderinger. Barnehagemyndigheten bruker vurderingene til å velge tema, hvilke barnehager og 

tidspunkt for tilsyn. Det er relevant å vurdere hvordan tilsynet kan innrettes for å oppnå størst mulig 

reduksjon i den samlede risikoen for lovbrudd i sektoren. 

 

I følge veileder for tilsyn, utarbeidet av Kunnskapsdepartementet, anbefales det interkommunalt 

samarbeid om forvaltning og utøvelse av kommunens tilsynsansvar etter barnehageloven. Karmøy 

kommune har tatt initiativ til samarbeid med Haugesund kommune angående utøvelsen av det 

stedlige tilsynet. Her vil representant fra avdeling barnehage fra Haugesund kommune kunne delta 

ved stedlig tilsyn i barnehager i Karmøy kommune, samtidig som representant fra sektor barnehage i 

Karmøy kommune vil bistå ved stedlig tilsyn i Haugesund. 

4.1 Gjennomføring av tilsyn  

Barnehagelovens § 8, femte ledd beskriver kommunens rett til innsyn i dokumenter og adgang til 

barnehagens lokaler når dette anses som nødvendig for å ivareta kommunens oppgave som 

barnehagemyndighet. Gangen i et tilsyn er som følgende;  
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1. Innhenting av informasjon  

2. Risikovurderinger 

3. Valg av barnehage, tema og tidspunkt 

4. Åpning av tilsyn – eget brev 

5. Aktuelle informasjonskilder, intervju, befaring og dokumenter 

6. Vurdering 

7. Foreløpig tilsynsrapport – forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 

8. Eventuelle tilbakemeldinger fra barnehageeier 

9. Tilsynsrapport – vedtak etter forvaltningsloven 

10. Retting av pålegg 

11. Avslutning av tilsyn 

 

 

4.2 Varsling 

Tilsyn skal som hovedregel være skriftlig varslet til barnehageeier, med forslag til møtetidspunkt og 

forventet saksbehandlingstid for tilsynet. Lovbestemmelsene som skal undersøkes oppfylt skal 

fremkomme av varslet, samt etterspørsel av relevant dokumentasjon.  

4.2 Rapportering og oppfølging 

Arbeidet som barnehagemyndigheten gjør, skal dokumenteres. Det skrives rapporter etter alle 

gjennomførte tilsyn. Alle tilsynsrapporter er i prinsippet offentlige. Enkelte tilsynsrapporter unnlates 

offentlighet av hensyn til personvern. All veiledning dokumenteres  

gjennom brev, svarbrev og referater. Her avgjøres det i hvert enkelt tilfelle om det er noe som må 

unnlates offentlighet.  

4.3 Tilsynsrapport 

Etter stedlig tilsyn skal den besøkte enheten få en tilsynsrapport innen 3 uker etter besøket. Det er 

utarbeidet mal som kan brukes. Av rapporten skal det framgå om det er oppdaget forhold som krever 

retting.  

1) Pålegg om retting eller stenging 

Dersom det avdekkes ulovlige eller uforsvarlige forhold, skal det gis pålegg om retting eller stenging, 

jfr. barnehagelovens § 16. Det skal gis en frist for å etterkomme pålegget. Pålegget skal utformes som 

enkeltvedtak, jfr. Forvaltningsloven § 2. Vedtaket skal inneholde opplysninger om at vedtaket kan 

påklages til fylkesmann. Kommunen kan vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. 

Dette kan være aktuelt dersom forholdet ikke lar seg rette, eller dersom fristen for retting ikke 

overholdes. 

2) Oppfølging 

Gjennomført veiledning og tilsyn følges opp på ulike måter. Det kan gjøres funn i enkeltbarnehager 

som krever umiddelbar oppfølging, og det kan gjøres funn som krever mer langsiktige tiltak. Dersom 

man etter stedlig tilsyn har gitt pålegg om retting, skal det ved fristen utløp umiddelbart kontrolleres 

at kravet er etterkommet. Barnehagemyndigheten bistår ved behov med informasjon og veiledning. 
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5. RefLex 
RefLex er et nettbasert verktøy utarbeidet av Utdanningsdirektoratet for å gi barnehageeier, 

barnehagemyndighet, kommunale og private barnehager hjelp til å vurdere om egen praksis er i 

samsvar med regelverket. 

 

Hvilken nytte har barnehagemyndigheten av verktøyet? 

Med RefLex får Karmøys barnehagemyndighet oversikt over hvilke regler som gjelder innen et tema. 

Barnehagemyndigheten kan også bruke verktøyet til å se og sammenligne informasjon fra 

barnehageeier og ledelse i vår kommune. Etter en vurdering vil de samlede resultatene gi 

barnehagemyndigheten mulighet til å reflektere rundt hvordan situasjonen er i vår kommune. 

 

Hvilken nytte har barnehageeier og barnehageledelse av verktøyet? 

Med RefLex får barnehageeier og barnehageledelse oversikt over hvilke regler som gjelder innen et 

tema. Du får hjelp til å reflektere rundt hvordan situasjonen er hos deg. I Karmøy sendes det ut en 

invitasjon på epost innenfor et tema, til eier, leder eller ansatte slik at de kan vurdere egen praksis.   
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6. Årshjul  

 Lovbestemmelse/Kilde Beskrivelse 

Januar  -Juli 

1. Kildeinnsamling 

RefLex 

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

§ 19 Politiattest 

§ 21 Opplysningsplikt 

§ 22 Opplysningsplikt til 

sosialtjenesten og den kommunale 

omsorgstjenesten 

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet 

forelegges foreldreråd og samarbeidsutvalg.  

 

Vurdering av egen praksis 

 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

 Politiattest i barnehager  

 Barnehagepersonalets opplysningsplikt til 

barneverntjenesten 

1. Februar Barnehageopptak  Gjennomføres i henholdtil barnehagelov og eiers 

gjeldende vedtekter 

15. August 

2. Kildeinnsamling 

§ 7 Barnehageeiers ansvar 

§ 17 Styrer 

§ 17 a Pedagogisk bemanning 

§ 18 Grunnbemanning, forskrift om 

pedagogisk bemanning § 3 første ledd 

Forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse 

Forsvarlig pedagogisk bemanning 

Tilstrekkelig grunnbemanning 

Søknad om dispensasjoner i tråd med gjeldende 

forskrift 

September 

3. Kildeinnsamling 

§ 20 Taushetsplikt 

§ 23 Helsekontroll av barn og 

personale 

 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i 

barnehagen har taushetsplikt 

Før et barn begynner i barnehagen skal det legges 

frem erklæring om barnets helse. 

Oktober  

4. Kildeinnsamling 

§ 2 Barnehagens innhold, siste ledd 

§ 2 Barnehagens innhold 

Forskrift om rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen 

skal samarbeidsutvalget fastsette en årsplan for 

den pedagogiske virksomheten. 

Behov for støtte/veiledning 

 Er barnehagens årsplanens innhold og oppgaver i 

tråd med lov og rammeplanens forskrifter? 

November  

 

§ 14 a Krav til bruk av offentlige 

tilskudd for foreldrebetaling i ikke 

kommunale barnehager 

§ 15 Foreldrebetaling 

 

Regjeringen vil etablere et nasjonalt økonomisk 

tilsyn med private barnehager, for å få bedre 

kontroll med at tilskudd og foreldrebetaling 

kommer barna til gode.  

  

1.nov-20.des Foreldreundersøkelsen  En hjelp til å vurdere/ utvikle barnehagetilbudet. 

15. Desember Data i BASIL 

Data i KOSTRA 

Forskning  

  

 

 

 

 

Sannsynlighetsvurdering: 

Hvor sannsynlig er det at de forkommer lovbrudd? 

Innenfor hvilke tema er det størst sannsynlighet for 

lovbrudd? 

Hos hvilke barnehager er det størst sannsynlighet 

for lovbrudd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvensvurdering: 

Hvor alvorlig konsekvensen av lovbruddet er? 

Innenfor hvilket tema vil lovbrudd ha størst 

konsekvenser? 

Hvordan kan tilsynet innrettes for å oppnå størst 

mulig reduksjon i den samlende risikoen for 

lovbrudd i sektoren 

 

Risikovurdering 

Les mer om andre kilder til informasjon i planen under punkt 2. Risikovurderinger.  

 


