INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGENE I ØYGARDEN OG ASKØY
KOMMUNER

Kommunen som tilsynsmyndighet
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret for den kommunale forvaltningen og
bestemmer hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til jf. Kommuneloven §§ 10,12, og
23. Kommunestyret kan med hjemmel i Kommuneloven §§ 10,12 og 23 nr. 4 ved delegering
ta avgjørelse om hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen.

Lovgrunnlaget for tilsyn
Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager(Barnehageloven) § 53 bestemmer at kommunen skal
føre det lokale tilsynet med virksomheten (kommunale og private) etter denne lov. § 7
bestemmer ansvar og plikter for barnehageeier. § 54 og 55 omfatter Statsforvalteren sitt
ansvar.
Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i samsvar med



Lov om barnehager
Rammeplan for barnehager

Tilsynsmyndigheten kan iverksette pålegg i egen kommune dersom det er avdekket ulovlige
forhold i barnehagene. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, i en bestemt tid eller
varig. Barnehagene sine eiere kan påklage vedtaket til Statsforvalteren i Vestland.
Rådmannen/kommunaldirektøren har fått delegert ansvaret for tilsyn. Tilsyn etter
Barnehageloven gjennomføres av den rådmannen/kommunaldirektøren har satt til å utføre
det.

Formål med kommunens tilsyn
Brukerne skal gjennom kommunens tilsyn være sikret at følgende er ivaretatt:




Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstsvilkår
Barnehagene er drevet i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak
Eier av barnehagen er sitt ansvar bevisst om at virksomheten i egen barnehage er i
samsvar med Barnehageloven med forskrifter

Et eksempel på tema/tilsynsområde kan være om barnehagene følger rammeplan for
barnehagen eller om barnehagene følger pedagog – og bemanningsnorm.

Gjennomføring av tilsyn






Tilsynet er varslet
Omfanget av tilsynet kan variere. Til vanlig skal barnehagene ha minst et stedlig tilsyn
hvert fjerde år, men spesielle tilfeller eller oppfølgingssaker kan tilsi at det blir oftere.
Ulike tema kan i perioder få økt fokus
Skriftlig rapportering fra barnehagene
Nye virksomheter skal ha tilsyn i løpet av det første driftsåret

Tilsyn
Tilsyn med barnehagene i Øygarden og Askøy kommuner gjennomføres etter en tilsynsplan.
Tema for tilsynet er fastsatt på forhånd og hvem som skal utføre tilsynet.
Ved klager fra foresatte og eventuelt andre tilsyn fører ikke hjemstedskommunen tilsyn med
egne kommuners barnehager. Slike tilsyn føres fra annen kommune sammen med en
representant fra barnehagens kommune.
Kommunene har i tillegg egne årlige skriftlige/digitale tilsyn.

Innhenting av dokumentasjon
Før gjennomføring av tilsynet skal det innhentes informasjon fra barnehagen. Tilsendt
dokumentasjon blir vurdert opp mot myndighetskrav i tema som er valgt for tilsynet.

Gjennomføring
Plan:






Omvisning i barnehagen, inne og ute om nødvendig
Åpningsmøte med formål og agenda. Alle deltakerne møter
Intervju – verifikasjon
Sluttmøte om funn. Alle deltakerne møter
Ev. uformell tilbakemelding

Til vanlig blir disse intervjuet:
 Eier/eierrepresentant
 Styrer
 Pedagogisk leder
 Assistent
 Foreldrerepresentant

Tilsynsrapport





Tilsynsparet skriver en rapport på grunnlag av tilsynet og sender til barnehagen
Barnehagen har 3 uker frist for eventuelle kommentarer
I etterkant av eventuelle kommentarer med oppfølging sendes rapporten til
kommunen
Det er kommunen som gir barnehagene pålegg om retting av ulovlige forhold og er
ansvarlig for oppfølging av pålegg

Lovbrudd
Mangel på oppfølging av krav fastsatt i lov eller forskrift

Tilsynsgruppen




Kommunene Øygarden og Askøy samarbeider om tilsyn i barnehager, og stiller med
tilsynspar
Tilsynsgruppen blir koordinert av en koordinator fra en av kommunene
Tilsynet gjennomføres i alle kommunale og private barnehager etter en fireårig
rulleringsplan

Styringsgruppe
Styringsgruppen består av 3 representanter fra hver av kommunene. Gruppen blir ledet av
koordinator for tilsynet.

