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Innledning 

Fagavdeling barnehage og skole legger med dette fram plan for systematisk tilsyn etter Lov 

om barnehager av 2005-06-17 nr 64, iverksatt 01.01.06. 

 

Planen er en videreføring og en revidering av tidligere tilsynsplan 2006-2011, vedtatt i 

Bystyresak 107-07, 21.05.07. 

 

Ny barnehagelov etablerte nye ansvarsområder for offentlig tilsyn fra 01.01.06. Den enkelte 

kommune fikk da ansvaret for tilsyn med hele barnehagesektoren, mens fylkesmannen fikk 

ansvaret for å se til at den enkelte kommune ivaretar sitt tilsynsansvar. 

 

Den enkelte kommune har etter lov om barnehager et selvstendig ansvar for tilsyn av en 

samlet barnehagesektor. Barnehageloven gir kommunen plikt til å føre tilsyn med alle 

barnehager, men kommunen skal i tillegg føre tilsyn med virksomheter som kan være 

godkjenningspliktig etter barnehagelovens §6, Virksomhetens plikt til å søke godkjenning. 

 

Barnehageloven § 16 Tilsyn sier dette om kommunenes ansvar i forhold til oppgaven som 

tilsynsmyndighet. 

 

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 stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og 

stenging kan påklages til fylkesmannen. 

 

Kommunen har også et veiledningsansvar overfor barnehageeier etter barnehagelovens  

§ 8 Kommunens ansvar.  

 

Det er per juni 2011 til sammen 205 private og 72 kommunale ordinære barnehager med i alt 

14 432 barnehageplasser (Årsmelding 15.12.2010). Andelen kommunale barnehager er 35 %. 

I tillegg er det 16 private åpne barnehager.  

 

I "Plan for barnehageutbygging 2010-2024" er det forventet 1842 nye barnehageplasser i 

perioden 2012-2015. Barnehagene vil bli bygget i de områdene som har størst behov for økt 

antall barnehageplasser fordelt over hele Bergen. 

 

Vi vil i det følgende vise til hvordan Bergen kommune som tilsynsmyndighet vil gjennomføre 

et systematisk tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager i perioden 2011-2016. 

 

Tilsynsmetoder 

Med tilsynsmetode menes den strategi tilsynsmyndighet velger for tilsynet. 

 

1. Systemrevisjon 

Tilsynsmetoden er nært knyttet opp til internkontrollprinsippet. Internkontroll skal 

dokumentere at lover og forskrifter blir fulgt. Systematiske tiltak i barnehagen skal sikre at 



virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres, organiseres og vedlikeholdes i samsvar med 

krav fastsatt i, eller i medhold av lov. 

 

Denne tilsynsmetoden må planlegges, og tilsynet må meldes skal det kunne gjennomføres på 

en forsvarlig måte. Innføring av web-basert tilsyn etter barnehageloven i samtlige barnehager 

i Bergen (Publicia) er et eksempel på systemtilsyn. 

 

2. Tematilsyn 

Tilsyn i forhold til enkelttema knyttet til barnehageloven og rammeplanen. Tema velges av 

tilsynsmyndighet, også i forhold til antall tilsynsobjekter, tidsramme og gjennomføring. 

 

Tilsyn etter barnehageloven er ikke knyttet opp til enkeltområder, men gjelder hele loven. 

Barnehageloven inneholder regler som eierne skal innfri og bør innfri. Tilsynet kan da ikke 

avgrenses til bare å omfatte konkrete vedtak eller rettes mot faktiske situasjoner der det 

foreligger et konkret lovkrav. Tilsyn med barnehagene må også omfatte den generelle 

tjenesteproduksjonen i barnehagene som ikke er nedfelt i konkrete vedtak om omfang og 

kvalitet. Dette innebærer at ved valg av teamtilsyn vil bruk av skjønn være aktuell 

tilsynsfaktor. Dette kan gi noe ulik praksis, men kan også forstås slik at det åpner for et visst 

lokalt handlingsrom i den enkelte barnehage. Tema tilsyn må være meldt til 

barnehagen/barnehageeier for å gjennomføres på en god måte. 

Stedlig tilsyn i barnehagen etter funn i det elektroniske tilsynet, er eksempel på tematilsyn. 

 

3. Inspeksjonstilsyn 

Tilsyn basert på aktuelle hendelser eller situasjoner i løpet av et driftsår. Tilsynet kan være 

meldt eller uanmeldt. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foreldre, 

ansatte eller andre, og tilsynet avdekker et der og da forhold. Det foreligger formelle rutiner 

for gjennomføring, tilbakemelding fra tilsynsmyndighet på forhold som skal utbedres, og 

dokumentasjon på retting av forhold fra barnehage-eier, innen fastsatt frist. 

 

4. Områdeovervåkning/tilstandsvurdering 

Denne typen tilsyn baseres ofte på statistikk og systematisert datagrunnlag innhentet gjennom 

kartlegging/utfylling av skjema om virksomheten. Dette kan igjen videreformidles og brukes i 

for eksempel nasjonal informasjon om barnehagesektoren. Dersom faktagrunnlaget blir 

vurdert opp mot myndighetskrav er det tilsyn. Kostrarapportering per 15.12 hvert år vil være 

aktuelle for denne type tilsyn. 

 

Målsetning i forhold til gjennomføring av tilsyn i barnehager i Bergen kommune: 

Barnehageloven har en uspesifisert tilsynshjemmel, dvs at det skal føres tilsyn med 

virksomheter etter hele barnehagelovens virkeområde. Generelt fokus på tilsyn som oppgave 

må være til stede både politisk og administrativt, og det må settes inn nødvendige ressurser til 

å utføre et kvalitativt godt og effektivt tilsyn overfor hele barnehagesektoren. Ved utvelgelse 

av områder bør det legges vekt på å innrette tilsynet mot de områder der behovet er størst, 

altså foreta en risikovurdering. 

 

Tilsynets fokus vil også kunne påvirkes av: 

 krav fra stat/fylkeskommune generelt overfor barnehagene 

 spesifikke problemstillinger fra enkeltbarnehagene 

 tverrfaglige samarbeidsprosjekt internt i kommunen mot særskilte innsatsområder 

 innspill fra ulike grupper og medieoppslag 

 kommunalt valgte tilsynsområder etter funn i elektronisk basert tilsyn 



 

 

Fagavdeling barnehage og skole som tilsynsmyndighet har i perioden 2006-2011 ført 

elektronisk tilsyn med samtlige barnehager i Bergen. Med utgangspunkt i barnehageloven, 

sentrale og lokale føringer samt funn i det elektroniske tilsynet har kommunen som 

tilsynsmyndighet utøvd stedlig tilsyn i til sammen 136 barnehager.  

 

Langtidsmål: 

I løpet av en 5-årsperiode skal samtlige barnehager i Bergen hatt elektronisk tilsyn etter 

barnehageloven minimum 3 ganger.  Med bakgrunn i funn fra det elektroniske tilsynet, 

barnehageloven samt nasjonale og lokale føringer, skal et gitt antall barnehager hvert år få 

stedlig tilsyn fra tilsynsmyndighet. Tema/område for stedlig tilsyn vil basere seg på funn gjort 

i det elektroniske tilsynet etter barnehageloven, sentrale og lokale føringer, samt kommunens 

kunnskap om den enkelte barnehage. 

 

Årlige tilsynsmål: 

Ved gjennomgang av årlig innsendt Kostrarapportering per 15.12, skal innsendte data 

vurderes opp mot myndighetskrav i barnehageloven. 

 

Løpende tilsynsmål: 

Hendelses- eller situasjonsbasert tilsyn basert på løpende vurdering i forhold til om ulike 

lovkrav overholdes i enkeltbarnehager. 

 

Ved tilsyn i barnehager kan det bli avdekket avvik fra barnehageloven, eller det kan bli gitt 

merknader. Dette vil bli meldt tilbake til barnehagene i en tilbakemeldingsrapport, med frist 

for å rette opp. 

 

Begrep knyttet til tilbakemeldingsrapporten vedrørende tilsyn i barnehager: 

Avvik- brukt der barnehagedriften ikke fyller barnehagelovens krav på det enkelte 

tilsynspunkt. 

Merknad - er brukt der lovens krav ikke er spesifikke, men der manglende retting etter hvert 

kan utvikle seg til avvik. Dette omfatter også de punkt der eiers tilbakemelding er uklar i 

forhold til eksisterende godkjenning eller til loven 

 

 

Fagavdeling barnehage og skole, som tilsynsmyndighet etter barnehageloven, har som 

målsetting å utføre et kvalitativt godt, korrekt og effektivt tilsyn på alle nivå. 

 

Bergen 31.mai 2011. 


