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Endringer i barnehageloven. Innspill fra Virke. 

 

Hovedorganisasjonen Virke organiserer 19 100 bedrifter med 220 000 ansatte næringslivet 

og ideell sektor. Virke organiserer bl.a. private barnehager. 

 

 Virke støtter regjeringens prinsipielle ønske om uavhengig tilsyn av 

barnehagesektoren 

 

 Virke mener at et uavhengig tilsyn må legges til det statlige forvaltningsnivået 

 

 Virke mener at regjeringens forslag til den delt tilsynsfunksjon mellom kommunene 

og Fylkesmannen ikke ivaretar de reelle behovene for tilsyn av kvalitet, sikkerhet, 

helse, miljø og sikkerhet for barna og foresatte 

 

 Virke støtter forslaget om en presisering av lovhjemmelen for barnehagens arbeid 

med dokumentasjon og vurdering.  

 

1. Statlig tilsyn med barnehagene 

Virke ønsker et uavhengig nasjonalt tilsyn med barnehagene. Virke mener et slikt tilsyn kun 

vil ha reel uavhengighet om det legges på statlig nivå. Det store antallet barn som går i 

barnehagen skaper et behov for å bygge om et profesjonelt og kompetent organ som skal 

føre tilsyn med barnehagene. Et tilsyn må i tillegg ha selvstendighet til å ta beslutninger som 

er til barnehagenes beste, ofte uavhengig av eierens synspunkter. Et uavhengig statlig tilsyn 

vil styrke rettsikkerheten til både  barna og foresatte, og til barnehagene. Det er nær full 

barnehagedekning i Norge. Den høye barnehagedekningen gjør at spørsmål om kvalitet, 

sikkerhet, helse, miljø, sikkerhet for barn og foresatte er svært viktig. 

 

Virke mener at kommunene ikke skal ha tilsynsmyndighet overfor barnehagene. Virke 

mener at kommunene skal rendyrke sitt ansvar for drift av kommunale barnehager og 

utvikling av kvaliteten i disse. Virke er kjent med at kommunenes kvalitet og oppfølging av 

tilsynsrollen med barnehagene har variert betydelig. Flere kommuner strever i tillegg med 

rekruttering av riktig personell til å utføre oppgavene. Kommunene eier i tillegg barnehagene 

de i dag er satt til å føre tilsyn med. Sistnevnte punkt er spesielt problematisk for de private 

barnehagene.  
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Et uavhengig statlig tilsyn gjør at Fylkesmannens tilsynsoppgaver bør endres slik de er i 

dag. Fylkesmannen har allerede oppgaven med å opptre som regjeringens forlengede arm i 

en rekke forvaltningsspørsmål. Fylkesmannen er dermed uavhengig av kommunene, mens 

de på samme tid har et regionalt og lokalt nærvær. Fylkesmannens rolle på 

barnehageområdet burde være å koordinere og tilrettelegge for tilsynsoppgavene i 

kommunene.  

 

2. Presisering av lovhjemmel for barnehagenes arbeid med dokumentasjon og 

vurdering.  

Virke støtter forslaget om en presisering av lovhjemmelen for barnehagens arbeid med 

dokumentasjon og vurdering. Forslaget presiserer at barnehageeieren er ansvarlig for at 

personvernet og informasjonssikkerheten i barnehagene. Forslaget presiserer barnehagens 

oppgave, ansvar og samfunnsmandat. Det vil i tillegg bidra til en felles forståelse og praksis 

i barnehagesektoren. Presiseringen bidrar i tillegg til en sammenheng mellom 

barnehageloven og personvernloven, og styrker sånn den pedagogiske arbeidet. 
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