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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I TILSYNSHJEMLENE I 
BARNEHAGELOVEN  

 
Hamar kommune støtter kunnskapsdepartementets forslag om å gi 
utdanningsdirektorat hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene oppfyller 
kravet om å ha internkontroll etter barnehageloven §9 
 
Innledning: 
 
Hamar kommune viser til Høringsnotat – forslag til endring i tilsynshjemlene i 
barnehageloven med svarfrist 4. mars 2022.   
 
I høringsnotatet legger kunnskapsdepartementet fram forslag til endringer i lov 17. 
juni 2005 nr. 64 om barnehager. 
 
Kunnskapsdepartementet foreslår følgende: 
 

1. Utdanningsdirektoratet gis hjemmel for å kunne føre tilsyn med om barnehagene 

oppfyller kravet om internkontroll etter barnehageloven §9. 

2. Statsforvalteren gis hjemmel for å kunne føre tilsyn med om kommunene oppfyller 

kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven §11. 

 

Bakgrunnen for forslaget: 
 
Etter Kunnskapsdepartementets syn bør det være Utdanningsdirektoratet og ikke 
kommunen som skal føre tilsyn med om barnehagene har internkontroll. Det kommer 
ikke klart fram i høringsnotatet begrunnelsen for dette synet. Departementet 
beskriver formålet med å utvide tilsynshjemmelen til å omfatte barnehageloven §9 
med at tilsynene blir mer målrettet og at det kan benyttes som et virkemiddel for å 
kontrollere barnehageeiers systematiske arbeid for selv å kunne sørge for 
regeletterlevelse. Dette fordrer jevnlig tilsyn av barnehagene og Hamar kommunen 
stiller spørsmål om kapasiteten til Utdanningsdirektoratet er så stor at dette lar seg 
gjennomføre.  
 



 

 

Hamar kommune mener at det er viktig at et slikt tilsyn av barnehagens internkontroll 
gjennomføres av personell med barnehagefaglig kompetanse for å sikre en større 
forståelse av regelverket knyttet opp mot den daglige driften av barnehagen.  
 
Departementet beskriver at forslaget vil innebære at kommunen kun kan føre tilsyn 
med at barnehagene har internkontroll for å sikre at de oppfyller de øvrige kravene i 
loven med forskrifter. Det bør utdypes hva det forventes av kommunen ved et slikt 
tilsyn.  
 
Videre står det beskrevet av departementet antar at det i noen tilfeller kan være 
hensiktsmessig å holde tilbake tilskudd fram til barnehagen har rettet opp et brudd på 
barnehagens internkontroll plikt. Det kan føre til at barnehagen stadig vekk oppdatere 
og utvikler internkontroll systemet, noe som er positivt. Barnehagene er helt avhengig 
av at tilskuddet utbetales jevnlig for å kunne opprettholde forsvarlig daglig drift. 
 
Hamar kommune har adskilt barnehageeier- og barnehagemyndighetsrollen ved at 
det er barnehageleder som utøver eierrollen ovenfor de kommunale barnehagene. 
Rådgiver i Opplæring og oppvekst utfører oppgaver knyttet opp mot lokal 
barnehagemyndighet for både de kommunale og de private barnehagene. Med 
bakgrunn i dette mener Hamar kommunen at de unngår dobbeltrollen og sikrer 
dermed likebehandling av både kommunale og private barnehager, samtidig som det 
sikres at myndighetsoppgavene utføres i henhold til kravene i loven. 
 
Anbefaling: 
 

• Hamar kommune anbefaler at det klargjøres nærmere kommunens rolle i tilsyn med 

at barnehagene har interkontroll system.   

• Det bør sikres at tilsynet gjennomføres av en ansatt med barnehagefaglig 

kompetanse. 

• Departementet bør klargjøre om ansatte som utøver eierrollen og myndighetsrollen 

bør være to forskjellige ansatte for å sikre likebehandling av kommunale og private 

barnehager. 

• Hamar kommune forutsetter at forslagene til endring av tilsynshjemlene ikke fører til 

merutgifter for det offentlige.  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Dordy Wilson     Unni Nordhagen Gjermundsen 
Kommunalsjef     Rådgiver barnehagemyndighet 
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