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Til: 

Kunnskapsdepartementet 
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0032 Oslo 

 

Høringsuttalelse fra NLM-barnehagene AS – «Høringsnotat om endringer i barnehageloven 

– endringer i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 

 

Styret for NLM-barnehagene AS har i sak 1/15 gjort følgende vedtak: 

Sak 01/15 

HØRINGSUTTALELSE FRA NLM-BARNEHAGENE AS – «HØRINGSNOTAT OM 

ENDRINGER I BARNEHAGELOVEN – ENDRINGER I LOV 17. JUNI 2005 NR. 64 OM 

BARNEHAGER (BARNEHAGELOVEN) 

Vedtak: 

Styret for NLM-barnehagene AS gir følgende uttale: 

I regjeringen Solbergs politiske plattform (Sundvollplattformen) fremkommer det at regjeringen 

ønsker å innføre et uavhengig tilsyn med barnehagene. 

Som en oppfølging av Sundvolden-plattformen, foreslår regjeringen at barnehageloven endres 

slik at Fylkesmannen får myndighet til å føre tilsyn med barnehager og barnehageeiere. 

Høringsnotatet om endringer i barnehageloven viser til: «Ved å gi Fylkesmannen hjemmel til å 

føre tilsyn med barnehager innføres et uavhengig tilsynsorgan.» 

Lovforslaget innebærer imidlertid at kommunen beholder sin hjemmel til å føre tilsyn med både 

kommunale og ikke-kommunale barnehager, og at Fylkesmannen i særlige tilfeller også kan føre 

tilsyn direkte med barnehagene. Fylkesmannen beholder sin hjemmel til å føre tilsyn med 

kommunen som barnehagemyndighet. 



Og høringsnotatet sier: «Det er imidlertid ingen grunn til å forvente et vesentlig behov for statlige 

tilsyn med barnehagene. Fylkesmannens rolle skal være sekundær og kun nødvendig i særlige 

tilfeller.»  

Departementet vil understreke at kommunen skal beholde sitt tilsynsansvar for 

barnehagesektoren. Kommunen vil fortsatt ha en viktig rolle som barnehagemyndighet, og 

hensynet til det kommunale selvstyre vil være ivaretatt. 

Vi ser da for oss en praksis som lett blir svært lik dagens praksis og lovverk, og at en da ikke i 

tilstrekkelig grad oppnår et uavhengig tilsynsorgan. Vi tenker kommunene med dette i praksis 

fortsatt kommer inn i en dobbeltrolle. Ved å vise til at kommunene overtok finansieringsansvaret 

fra 01.01.11. kan en vise til en trippelrolle. 

Høringsnotatet om endringer i barnehageloven viser til at kommunen er tillagt rollen som både 

tilsynsmyndighet og barnehageeier, og at kommunens ulike myndighetsoppgaver og 

balansegangen mellom disse rollene i flere sammenhenger er blitt omtalt som krevende. 

Kommunen vil dessuten være godkjennings- og tilsynsmyndighet for private virksomheter, 

samtidig som den selv har eierinteresser i sektoren.  

Barnehagesektoren skiller seg vesentlig fra andre sammenlignbare sektorer, ettersom private 

barnehager står for en vesentlig del av barnehager i den norske barnehagesektoren.  

 

Vi vil vise til kommunes kontroll av seg selv, og en kontroll over konkurrentene som tilbyr de 

samme offentlig finansierte og offentlig godkjente barnehagetjenestene, og at dette blir 

utfordrende i en barnehagesektor hvor omtrent halvparten av barnehagene driftes av 

kommunene selv. 

Konklusjon: 

Ut fra dette mener vi departement må vurdere å komme tilbake med et nytt forslag som kan føre 

til et mer reelt uavhengig tilsyn - til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet 

for øvrig. 

 

Mvh 

Steinar Nessa 
Daglig leder NLM-barnehagene AS 
Tlf 48 95 58 77 
E-post: snessa@nlmbhg.no 
Ekte glede på sikker grunn 
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