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VEDTATT AV RISØR BYSTYRE 19.02.2015, POLITISK SAK 35/15, ARKIVSAK 2015/228

Gjennomføring av tilsyn i Nettverk Øst
Kommunen som tilsynsmyndighet
Risør bystyre har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og
bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges ti, jmfr. kommuneloven §§ 10,12
og 23. Bystyret kan med hjemmel i kommuneloven §§10,12 og 23 nr 4 ved delegering
bestemme hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen.

Lovgrunnlaget for tilsyn
Lov 17.juni 2005. nr 64 om barnehage(barnehageloven) § 16 bestemmer at kommunen skal
føre det lokale tilsyn med virksomheter(kommunale og private) etter denne lov. Loven § 8
femte ledd, sikrer tilsynsmyndighetens rett til innsyn.
Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til:


Lov om barnehager med forskrifter, eventuelt å avdekke ulovlige eller uforsvarlige
forhold og stille krav til forbedring.



Rammeplan for barnehager, å etterse at barnehagens faglige innhold er i henhold til
denne

I tillegg skal det gjennomføres tilsyn av andre myndigheter på følgende områder:


Forskrift om sikkerhet på lekeplassen



Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med mer.



Lov om brannvern



Lov om produktkontroll

Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige
forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller
varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen i Aust Agder.
Rådmannen har delegert ansvaret for tilsyn. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres av
barnehagemyndigheten i kommunens administrasjon. Denne fører også tilsyn med at eier har
fått godkjenning etter lovverk som ulike faginstanser har ansvaret for. Tilsynet krever
tverrfaglig og tverrenhetlig samarbeid, samt gode rutiner mellom enheter /faginstanser.

Mål og hensikt med kommunens tilsyn
Brukere skal gjennom kommunens tilsyn, være sikret at følgende er ivaretatt:





barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud
barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak
eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til
lov om barnehager med forskrifter
veiledning og hjelp til barnehagene i forhold til lovoppfyllelse, innhold og kvalitet

Gjennomføring av tilsyn
Tilsynet kan være anmeldt/varslet eller uanmeldt:


Skriftlig tilsyn gjennomføres hvert år i forhold til det formelle i barnehageloven



Stedlig tilsyn gjennomføres minst hvert tredje år:
Anmeldt tilsyn vil være en dialog og veiledning og kan ta utgangspunkt i følgende
dokumenter:
 Siste innleverte skriftlige tilsyn
 Årsplan for barnehagen
 Utvalgte områder for årets tilsyn jfr utsendte varsel om tilsyn. For eksempel
ulike satsingsområder i henhold til Rammeplanen
 Annet



Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal alle barnehager ha minst et tilsyn
hvert tredje år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere



Ansvarlig for gjennomføring av tilsyn er barnehagemyndigheten i
kommuneadministrasjonen i samarbeid med Nettverk Øst der det er nødvendig,
spesielt der det er fare for dobbeltroller.
(Veileder Udir – Tilsyn i barnehager)

Skriftlig tilsyn – plan for gjennomføring
Skriftlig tilsyn etter barnehageloven, utføres årlig i alle barnehager etter oppsatt plan:

2015
Skriftlig tilsyn

2016
Skriftlig tilsyn

2017
Skriftlig tilsyn

§§ 1,4 og 5
Samarbeid,
foreldreråd og
samarbeisutvalg

§2
Innhold / årsplan

§§ 17 og 18
Barnehagens
personale

§3
Barns rett til
medvirkning

§ 19
Politiattest

§6
Godkjenning

§ 20
Taushetsplikt

§ 21
Opplysningsplikt til
sosialhelsetjenesten

§7
Vedtekter

§ 24
Øvingsopplæring

§ 22
Opplysningsplikt til
barneverntjenesten

§ 15
Foreldrebetaling

§ 23
Helsekontroll av barn
og personale

Stedlig tilsyn – Innhold

Tema 2015
Barnehagens formål
og innhold
§§ 1 og 2

Tema 2016
Samarbeid og
medvirkning
§§ 3, 4, 5, 20,21 og 22

Barnehagens
samfunns-mandat

Samarbeid med
foreldre

Visjon
Verdier

Samarbeid med
andre instanser

Barnehagens
planer

Samarbeid om
overgang til skole

Pedagogisk
tilrettelegging /
organisering

Barns medvirkning

Barnehagens
kunnskap om barns
rett til
spesialpedagogisk
hjelp etter
opplæringsloven
§5-7

Taushetsplikt

‘

Tema 2017
Barnehageeiers
ansvar § 7

Internkontroll

Barnehagens
utforming

Tilskudd etter
forskrift om
likeverdig
behandling

Stedlig tilsyn – plan for gjennomføring
Stedlig tilsyn gjennomføres minst hver 3. år i alle barnehager i kommunen.
Hver kommune gjennomfører etter plan som vist i figur

Tema 2015
Barnehagens formål og
innhold

Fargeskrinet

Frydenborg

Tema 2016
Samarbeid og
medvirkning

Tema 2017
Barnehageeiers
ansvar

Tjenna

Trollstua

Hope

Lekeslottet

Amandus

Frydenborg

