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Orientering om kommunens tilsyn med barnehage som
barnehagemyndighet
Saksdokumenter:
− Ingen
Bakgrunn:
I sak 22/21 «Eventuelt» i møte den 14.juni, ble følgende vedtatt:
«Kommunen har ansvar for å føre tilsyn av barnehager, både offentlige og
private. Sekretariatet undersøker til neste møte hvilke tilsyn og oppfølging Oppdal
kommune har etablert.»
Kontrollutvalget diskuterte saken på bakgrunn av et oppslag på nettsiden til nrk.no om
bekymring over manglende tilsyn i barnehager; (https://www.nrk.no/norge/bekymret-overmanglende-tilsyn-i-barnehager-1.15531138)
I artikkelen vises det til tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at 190 av 356
kommuner ikke førte tilsyn med noen kommunale eller private barnehager i 2020. I
samme artikkel viser Helge Eide fra KS til at kommunene kan benytte seg av andre
verktøy enn tilsyn, som for eksempel veiledning til barnehagene. Han peker på at
kommunene driver en utstrakt veiledning til egne og private barnehager, og at
kommunene baserer seg på risikobasert tilsyn.
I oppfølgingen av vedtaket så kom det frem at Oppdal kommune jobber med et
interkommunalt samarbeid om ressursene knyttet til barnehagemyndigheten. I den
anledning tilbød kommunedirektøren seg at de kunne orientere om status for tilsyn og
oppfølging som kommunen har etablert, og hvordan det interkommunale arbeidet
innrettes og organiseres. Siden dette var litt uavklart i september, ble det valgt å
avvente dette til dagens møte.

Saksframlegg:
For å få en bedre bakgrunn om hva kommunens tilsyn av barnehage går ut på, er det
hentet noe informasjon fra Utdanningsdirektoratet om kommunens rolle som
barnehagemyndighet, (https://www.udir.no/regelverk-ogtilsyn/tilsyn/barnehagemyndigheten/kommunens-rolle-som-barnehagemyndighet/innledning/)

Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at barnehagene drives i samsvar
med regelverket. Barnehagemyndigheten har veiledning, tilsyn og godkjenning som
virkemidler. Risikovurderinger skal ligge til grunn når virkemiddel velges.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Kommunen skal som lokal barnehagemyndighet gi veiledning og sørge for at alle
barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk.
Barnehagemyndigheten skal fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle
søknader om dispensasjoner, finansiere private barnehager og andre
myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.
Barnehageeiers ansvar er knyttet til tilbudet i den enkelte barnehage og for at den
enkelte barnehage drives i samsvar med gjeldende regelverk. Barnehageeier har
ansvaret for å ansette tilstrekkelig og kompetent personale.
Oppdal kommunen er altså både barnehagemyndighet og barnehageeier. Alle kommuner
har rollen som barnehagemyndighet, og når kommunen har kommunale barnehager, er
de også barnehageeier. Kommunens dobbeltrolle kan være en balansegang for
kommunen.
Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører
oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som
barnehagemyndighet, adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er
egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet, jf.
barnehageloven § 11.

Kommunedirektøren ved Dordi Aalbu, rådgiver oppvekst, vil orientere kontrollutvalget
om den forespurte orienteringen.
Kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering, men må på bakgrunn av
informasjonen vurdere om det er behov for ytterligere informasjon eller oppfølgingen av
saken.
Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget tar informasjonen om kommunens tilsyn med barnehage som
barnehagemyndighet til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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