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Høring – forslag til endringer i barnehageloven 

 

Viser til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet angående endringer i 

barnehageloven. 

 

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon 

som både arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal 

ivareta interessene til mennesker med utviklingshemning og deres familier ovenfor 

sentrale, regionale og lokale myndigheter. NFU har 8000 medlemmer. 

 

Vi har noen merknader knyttet til følgende punkter: 

 

- Fylkesmannens myndighet til å føre tilsyn med barnehager 

         

Innføringen av et uavhengig tilsynsorgan hos Fylkesmannen.  

Departementet foreslår å gi Fylkesmannen tilsvarende tilsynsmyndighet som kommunen, 

men da slik at Fylkesmannens myndighet er sekundær. NFU mener det er positivt at man nå 
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vil gi Fylkesmannen slik tilsynsmyndighet. Mange av våre medlemmer har barn som trenger 

ekstra oppfølging i barnehagen, og vi har sett at det kan være utfordringer knyttet til at 

kommunen skal føre tilsyn med hvorvidt egne barnehager følger regelverket, og gir barna et 

forsvarlig pedagogisk opplegg. Selv om vi ser at mange Fylkesmenn er gode til å veilede 

kommunen som barnehagemyndighet, mener vi det er et behov for at Fylkesmannen også 

kan iverksette statlige tilsyn med barnehagene. 

 

Vi er imidlertid bekymret for ordlyden i forslag til § 9, tredje ledd, hvor det sies at 

Fylkesmannen kan føre tilsyn i «særlige tilfeller». I høringsnotatet legges det til grunn at 

tilsyn skal kunne iverksettes der hvor kommunen ikke har ført tilsyn, og hvor Fylkesmannen 

mener dette er nødvendig. Videre påpekes det at det statlige tilsynet skal fungere som en 

sikkerhetsmekanisme for å sikre barna et tilbud i tråd med barnehageloven. Vi mener den 

valgte ordlyden i § 9 signaliserer at listen ligger høyt før Fylkesmannen kan gripe inn med 

statlig tilsyn. Dette mener vi kan medføre usikkerhet og ulik tilsynspraksis i kommunene. Vi 

legger til grunn at man har valgt ordlyden «særlige tilfeller» for å markere at kommunen 

fortsatt har det primære tilsynsansvaret. Vi mener imidlertid dette ligger implisitt, og at det 

bør være tilstrekkelig med «kan føre tilsyn» all den tid § 9 omfatter statlige tilsyn.  Dersom 

man likevel mener det er behov for å markere en forskjell, mener vi det vil være tilstrekkelig 

å si at Fylkesmannen kan føre tilsyn «når det er nødvendig». Dette vil tydeliggjør at dette er 

en vurdering som ligger hos Fylkesmannen.  

 

Vi ser dessverre at det ofte er behov for sanksjoner for å få oppfylt lovfestede rettigheter. Vi   

er glade for at Departementet ser nødvendigheten av at Fylkesmannen har de samme 

sanksjonsmulighetene som kommunen har i sine tilsyn som barnehagemyndighet.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Vibeke Seim-Haugen (sign) 
generalsekretær     Kristine Vierli (sign)  
        juridisk rådgiver 
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