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Høring - Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter  
 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 17.november 2014 med forslag til 

endringer i barnehageloven og tilhørende forskrifter. 

 

Brønnøysundregistrene sørger for forenkling og effektiv samordning av det offentliges krav 

til næringslivet gjennom blant annet Oppgaveregisteret hjemlet i lov om Oppgaveregisteret 

(6.juni 1997 nr. 35). 

 
Vi ønsker å knytte noen merknader til forslaget om at fylkesmannen skal ha rett til 

dokumentinnsyn for å utføre tilsyn (høringsnotatets side 17).  

Det foreslås at Fylkesmannen skal ha rett til dokumentinnsyn og adgang til 

barnehagelokaler i den utstrekning Fylkesmannen finner det nødvendig for å kunne utføre 

tilsynet. Dette kan for eksempel være opplysninger om regnskap eller dokumentasjon om 

barnehagens rutiner for ivaretakelse av barna. I forslaget kommer det ikke frem om det er 

vurdert å lette barnehagenes rapporteringsbyrder i forbindelse med tilsyn ved bruk av 

informasjon som er allerede rapportert. Det er heller ikke vurdert om det er nødvendig med 

egen innrapporteringskanal i www.basil.no. Dette står i kontrast til regjeringens mål om 

mindre byråkrati. Ikke-kommunale barnehager vi har vært i kontakt med opplever 

rapporteringsbyrden knyttet til tilsyn/kontroll som belastende. De opplyser om tilfeller hvor 

samme opplysningen må rapporteres til det offentlige både to og tre ganger. 

Tilsyn/innrapportering for ikke-kommunale barnehager – dagens praksis 

Brønnøysundregistrene har initiert to prosjekter for å identifisere forenklingsmuligheter 

blant annet knyttet til tilsyn/kontroll av driftstilskudd til ikke-kommunale barnehager: 

 Samordning av regnskapsinformasjon (SARI) 

 Særattestasjoner – Kartlegging og forenkling (ferdigstilles i løpet februar 2015) 

http://www.basil.no/
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Prosjektene avdekket at ikke-kommunale barnehager må innrapportere de samme 

regnskapsopplysningene flere ganger til det offentlige ved tilsyn/kontroll av driftstilskudd: 

 

Etat 

 

 

Oppgaveplikt 

 

Lenke 

 

Utdanningsdirektoratet/ 

kommuner 

 

Innrapportering av revidert resultatregnskap og 

andre opplysninger (økonomiforskrift til 

barnehageloven) 

 

 

lenke 

 

 

Skatteetaten 

 

Selvangivelse for næringsdrivende 

 

lenke 

 

 

Brønnøysundregistrene – 

Regnskapsregisteret 

 

 

Innrapportering av årsregnskap avhengig av 

organisasjonsform 

 

Lenke 

 

 

En del av de samme regnskapsopplysningene må innrapporteres til tre etater - med ulike 

frister. Vi kan heller ikke utelukke at noen av de øvrige opplysningene som må 

innrapporteres via www.basil.no allerede er tilgjengelig hos andre offentlige etater. Dette 

står i strid med Oppgaveregisterlovens samordningsplikt. § 5 i lov om Oppgaveregisteret 

av 6. juni 1997 nr 35 bestemmer: 

Offentlige organer plikter der det er praktisk mulig å samordne oppgaveplikter når 

oppgavepliktene egner seg for samordning. En oppgaveplikt egner seg for 

samordning når denne inneholder samme opplysning som andre oppgaveplikter og 

de offentlige organer hver for seg har hjemmel til å innhente disse opplysningene 

fra de næringsdrivende. 

Samordning kan blant annet skje ved at opplysninger overføres fra et offentlig 

organ til et annet, eller ved at to eller flere offentlige organer går sammen om felles 

informasjonsinnhenting eller felles tidspunkt for innrapportering. Ved samordning av 

oppgaveplikter som skjer uten bistand av Oppgaveregisteret, plikter offentlige organ 

straks å melde fra til Oppgaveregisteret om slik samordning.  

 

http://www.basil.no/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Skatteetaten/Selvangivelse-for-naringsdrivende-mv/
https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Bronnoysundregistrene/Arsregnskap-for-sma-store-og-ovrige-selskap/
http://www.basil.no/
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Forenklingsforslag vedrørende tilsyn/innrapportering for ikke-kommunale 

barnehager 

Vi oppfordrer tilsynsmyndighetene for ikke-kommunale barnehager (Fylkesmannen, 

kommuner og Utdanningsdirektoratet) til å innhente opplysninger om regnskap/økonomi og 

andre relevante opplysninger fra Enhetsregisteret og Regnskapsregisteret og andre kilder 

ved Brønnøysundregistrene, eller Skatteetaten og andre offentlige etater – der det er 

mulig. Myndigheter som dekker sitt informasjonsbehov gjennom å innhente informasjon fra 

andre offentlige etater (registre/databaser) fremfor å basere seg på innrapporteringer fra 

privat sektor, kan redusere administrative belastninger for privat sektor i betydelig omfang.  

Estimerte besparinger gjennom forenkling av innrapportering for ikke-kommunale 

barnehager er store ved at tilsynsmyndighetene gjenbruker informasjon. 

Informasjon om hvordan tilsynsmyndighetene kan hente ut informasjon fra 
Brønnøysundregistrene og Skatteetaten:  
 
 
Etat 
 

 
Lenke 

 
Kontaktperson 

 
Brønnøysundregistrene 

 
lenke 
 

 
Kari Bjørkås Westerberg (tel: 75006038 e-post: 
kari.westerberg@brreg.no) og Steinar Ekse (tel: 
75007811 epost: steinar.ekse@brreg.no ) 
 

 
Skatteetaten 
 

 
lenke 
 

 
Telefon 800 80 000 

 
Brønnøysundregistrene bidrar gjerne med informasjon og veiledning om gjenbruk av 
informasjon, samt øvrige forenklingsmuligheter.  
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
BRØNNØYSUNDREGISTRENE                                         

 
 
 
Lars Peder Brekk  Håkon Olderbakk 
direktør  avdelingsdirektør 
 
Klikk her for valg av signering  

 
Saksbehandler: Dörthe Koerner  75007942 

 
 
 
 
 
 

http://www.brreg.no/abonnement/
mailto:kari.westerberg@brreg.no
mailto:steinar.ekse@brreg.no
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Soknad-om-elektronisk-utlevering-av-opplysninger-fra-skatteetaten/
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