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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i barnehageloven og 
tilhørende forskrifter

Vi viser til høringsbrev av 17.11.14 – Forslag til endringer i barnehageloven og tilhørende 
forskrifter.

Fylkesmannen i Finnmark slutter seg til forslaget i høringen, med følgende merknader:

Til kapittel 2 – Statlig tilsyn med barnehagene:
Vi ser det i utgangspunktet som positivt dersom Fylkesmennene får mulighet til å føre tilsyn 
med den enkelte barnehage. Dette gir oss bedre mulighet til å følge opp bekymringer vi har 
for enkelte kommuner/barnehager. I tillegg øker det muligheten foreldre har til å få hjelp 
dersom de mener barnehagen ikke følger lov og forskrift.

Avgrensingen rundt hva som vil anses som «særlige tilfeller» kan imidlertid, slik vi ser det, 
føre til en del usikkerhet i embetene og kommunene. Her mener vi det bør avklares mellom 
utdanningsdirektoratet og embetene hvilke kriterier som skal ligge i bunn før tilsyn 
iverksettes. I høringsbrevet bes det om innspill på hvordan det nærmere innholdet i «særlige 
tilfeller» kan avgrenses og konkretiseres. Vi tenker at «særlige tilfeller» eksempelvis 
foreligger dersom barnehagemyndigheten i en kommune ikke har tilsyn og heller ikke gir 
veiledning til barnehagen(e) og dersom barnehagemyndigheten har gitt pålegg om retting, 
hvor dette ikke blir rettet av barnehageeier og heller ikke fulgt opp av 
barnehagemyndigheten. 

Vi er enige i at kommunene fortsatt skal ha hovedansvaret for tilsyn. Dette mener vi er viktig 
for rettssikkerheten til barna i barnehagen, da kommunen gjennom tilsyn vil få kunnskap om 
forholdene i barnehagene. Det er også en forutsetning at kommunene har barnehagefaglig 
kompetanse, selv om vi ser at det kan være en utfordring for noen kommuner.

Vi mener videre at dersom tilsynshjemmelen for Fylkesmannen skal anvendes, er vi 
avhengig av å få meldinger fra for eksempel foreldre. Derfor må det aktivt gis informasjon til 
foreldre om muligheten for å kontakte Fylkesmannen dersom de ikke får hjelp i kommunen. 
Det vil kreve ekstra ressurser dersom Fylkesmannen skal sørge for å formidle denne 
informasjonen.

I høringsbrevet sies det at Fylkesmannen vil ha de samme sanksjonsmulighetene som 
kommunen har i sine tilsyn, herunder tidsbegrenset eller varig stenging og økonomiske 
reaksjonsmidler. Det forutsettes at økonomiske reaksjonsmidler benyttes i samarbeid med 
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kommunen. Vi mener at også eventuelle vedtak om stengning av ikke-kommunale 
barnehager bør gjøres i samarbeid med kommunen, da dette vil kunne ha konsekvenser for 
det kommunale tilskuddet. 

Til kapittel 6 – Forslag om presisering av lovhjemmel for barnehagenes arbeid med 
dokumentasjon og vurdering
Vi stiller oss positive til forslaget, da vi mener en presisering av lovhjemmel for arbeid med 
dokumentasjon og vurdering er med på å synliggjøre kravet til innhold og utvikling i 
barnehagen.

Vi ber om at vår referanse oppgis ved henvendelse til oss.

Med hilsen

Lisbeth Isaksen
utdanningsdirektør

Heidi Pedersen
juridisk rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.


