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Til: 
Kunnskapsdepartementet 
Pb. 8119 Dep 
0032 Oslo 
 

Høringsuttalelse i forhold til forslag til endringer i tilsynshjemlene i 
barnehageloven 

 
Kunnskapsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager 
(barnehageloven).  
 
Vi er anbefalt av PBL å komme med egen høringsuttalelse, i forhold til hele eller deler av høringsnotatet fra 
departementet. 
 

Vi fra Skogkanten barnehage ønsker å gi våre synspunkt i denne 
saken. 

 
Høringsnotat har vært til behandling i vårt eierstyre, SU og FAU i februar 2022. 
 
Først vil vi poengtere at det er positivt at departementets syn er at det bør være Utdanningsdirektoratet, og ikke 
kommunen, som skal føre tilsyn med barnehagene vedrørende internkontroll og sikre at barnehagene oppfyller 
kravene i barnehageloven kapittel V med forskrifter.  
 
4.1 Tilsyn med barnehagenes plikt til å ha internkontroll.  
Skogkanten barnehage er positiv til at Utdanningsdirektoratets tilsynshjemmel utvides slik at den omfatter 
barnehagens internkontrollplikt etter barnehageloven § 9. Vår barnehage oppfatter at det er hensiktsmessig å 
holde tilbake tilskudd, dersom det blir funnet lovbrudd, til barnehagen har rettet opp brudd på 
internkontrollplikten.  
Vi er enige i at det ikke vil være behov for tilbakebetaling av tilskudd, som følge av brudd på 
internkontrollplikten.  
 
4.2 
Skogkanten barnehage ønsker velkommen et utvidet tilsyn med hvordan kommunen som barnehagemyndighet 
oppfyller kravene til likebehandling og uavhengighet i barnehageloven § 11.  
 
Vi støtter antakelsen om at det kan få vesentlige konsekvenser for kvalitet på tilbudet til barna dersom 
kommunen ikke likebehandler private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet.  
 
Skogkanten støtter at statsforvalteren bør ha mulighet til å føre tilsyn med kommunen etter barnehageloven § 
11 for å sikre at kommunen likebehandler private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet.  
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6 Forslag til lovtekst og 7 Merknader til lovforslaget, 
Skogkanten barnehage støtter lovforslag, og er enige i hvordan lovforslagene skal forstås.  
 
Skogkanten mener at tilsyn om internkontroll skal omfatte både private barnehageeiere og kommunen som 
barnehageeier.  
 
 
 
 
Mvh 
Skogkanten barnehage ved eierstyre, SU, FAU og ansatte 
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