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System for tilsyn med barnehager i Rælingen 

1. Formål 
System for tilsyn med barnehager i Rælingen skal bidra til at kommunen som 
barnehagemyndighet oppfyller sin tilsynsplikt etter barnehageloven. Systemet skal kvalitetssikre 
arbeidet og synliggjøre hvordan kommunen jobber systematisk med tilsyn. 
 
Formålet med tilsyn er å sikre barna i Rælingen et godt og forsvarlig barnehagetilbud gjennom å 
påse at barnehagene drives i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 
Det er også ønskelig at tilsynet skal være til hjelp for barnehagens arbeid med å kvalitetssikre 
og utvikle egen virksomhet.  
 

2. Bakgrunn 
Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal ifølge barnehageloven «gi veiledning og påse 
at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk» (barnehageloven § 8 Kommunens 
ansvar, første ledd). Bestemmelsen presiserer kommunens overordnede ansvar for å sikre at 
barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. For å sikre at barnehagene drives i samsvar 
med gjeldende regelverk fører kommunen blant annet tilsyn. Kommunen er etter 
barnehageloven § 16 pålagt å føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. 
 
Verken omfang eller metode for kommunens tilsyn med barnehager er lovfestet. Av Ot.prp.nr. 
72 (2004-05) fremgår det at kommunen selv skal beslutte hvor ofte og hvordan tilsyn med 
barnehagene skal gjennomføres. Tilsynet skal omfatte både kvalitet og innhold og stiller derfor 
krav til barnehagefaglig kompetanse. Tilsyn er en av barnehagemyndighetens sentrale 
oppgaver og skal utføres kontinuerlig og systematisk.  
 
Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og har 
delegert til kommunedirektøren å utføre tilsyn. Tilsyn saksbehandles av kommunedirektørens 
enhet. 
Gjeldende lov- og regelverk på området og Kunnskapsdepartementets veileder for «tilsyn med 
barnehager» danner grunnlag for dokumentet System for tilsyn med barnehager i Rælingen. 

3. Lovgrunnlaget 
I følge barnehageloven § 8 skal kommunen «gi veiledning og påse at barnehagene drives i 
samsvar med gjeldende regelverk». Samme paragraf gir kommunen «rett til innsyn i 
dokumenter og adgang til barnehagelokaler i den utstrekning det anses nødvendig for å ivareta 
kommunens oppgaver.» 
 
Barnehageloven § 16 om tilsyn danner grunnlag for kommunens tilsynsarbeid: 
«Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om retting 
av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis 
fristen for å etterkomme pålegg ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 
kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens 
stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. I stedet for eller i tillegg til stenging av 
virksomheten, kan kommunen bruke økonomiske reaksjoner overfor ikke-kommunale 
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barnehager dersom krav etter § 14 a, eller forskrift i medhold av samme bestemmelse, ikke er 
overholdt. Vedtak om retting og stenging og 
vedtak om anvendelse av økonomiske reaksjonsmidler kan påklages fylkesmannen.» 
 
Tilsyn er virksomhet som drives av kommunen, og kommunen er et forvaltningsorgan (Jf. 
Forvaltningsloven § 1), altså gjelder forvaltningsloven for utøving av tilsyn. 
 

4. Rolleavklaring 
Kommunen har to roller overfor barnehagene: Barnehagemyndighet overfor alle barnehagene 
(kommunale og ikke-kommunale), og eier av de kommunale barnehagene. Tilsyn er en 
oppgave som utføres av barnehagemyndigheten og setter derfor krav til like prosesser og lik 
praksis i gjennomføringen uavhengig av eierform. Dette er også omtalt i 
kunnskapsdepartementets veileder for tilsyn med barnehager: 

«De fleste av landets kommuner har en dobbeltrolle som eier og tilsynsmyndighet i forhold til 
barnehagene. Sentralt ved kommunens tilsynsansvar må være at både private og offentlige 
barnehageeiere har tillit til tilsynet, og at kommunens egeninteresse som barnehageeier blir satt 
til side.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet) 
 
«Loven er et godt hjelpemiddel i håndteringen av oppgaven som barnehagemyndighet. 
Klargjøringen av myndighetsrollen i § 8 skal forebygge eventuelle habilitetskonflikter mellom 
myndighetsansvaret og eierinteressene. Kommunens dobbeltrolle stiller store krav til ryddighet, 
og kommunen må selv ta initiativ til å problematisere temaet, slik at kommunale og ikke-
kommunale barnehager sikres en reell likebehandling. Et skritt på denne veien er at kommunen 
som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; barnehageeiere, 
barnehageansatte og foreldre.» (Veileder Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet) 
 
I Rælingen kommune jobbes det kontinuerlig for likebehandling av og en god relasjon med alle 
barnehagene i kommunen. Rælingen kommune og de ikke-kommunale barnehagene har 
inngått en samarbeidsavtale, og det gjennomføres årlig to informasjons- og dialogmøter bl.a. for 
å sikre likebehandling og bygge gjensidig tillit. 

5. Forholdet mellom veiledning og 
tilsyn 

«Veiledning etter § 8 første ledd dreier seg om å gi oversikt over hva barnehageloven med 
forskrifter krever og hva som må gjøres for å få driften i samsvar med dette.» (Veileder Tilsyn 
med barnehager, Kunnskapsdepartementet) 
«Kommunens rolle som tilsynsmyndighet er hjemlet i § 16 og forstås som de aktiviteter som 
kommunen utøver for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter.» (Veileder 
Tilsyn med barnehager, Kunnskapsdepartementet) 
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Man kan si at veiledning handler om å bistå mens tilsyn handler om å sikre at. Den ene 
utelukker ikke det andre, og det vil bli gitt veiledning ved behov i forkant av, underveis i og i 
etterkant av tilsyn. 

6. Ulike former for tilsyn 
Med bakgrunn i lover og forskrifter vil barnehagemyndigheten føre tre former for tilsyn med 
barnehagene i kommunen: 

 Skriftlig tilsyn 
 Stedlig tilsyn  
 Hendelsesbaserte tilsyn  

 
Alle de tre tilsynsformene kan utføres med og uten varsel 
 
Uavhengig av tilsynsformen er det viktig å bygge på konstruktiv dialog mellom tilsynsmyndighet 
og tilsynsobjekt, da tilsynet ikke har en kontrollerende funksjon alene, men skal bidra til å sikre 
og heve kvaliteten på barnehagetilbudet. 
 

6.1 Skriftlig tilsyn 
Skriftlig tilsyn er et uttrykk som brukes om tilsyn der undersøkelsene og vurderingene baserer 
seg på skriftlig dokumentasjon fra barnehagene. 
 
6.1.1 Om metode for skriftlig tilsyn 
Rælingen kommune bruker innhenting av skriftlig dokumentasjon/opplysninger som metode 
under skriftlig tilsyn. Målet er å få et godt grunnlag for vurdering av om barnehagen drives etter 
lovens regler og ellers er forsvarlig.  
 
6.1.2 Temavalg for planlagt skriftlig tilsyn 
Skriftlig tilsyn planlegges ut fra eget årshjul. Temavalg for kommende tilsynsår gjøres i april, 
utfra en risikovurdering. Risikovurderingen gjøres bl.a. med bakgrunn i informasjon om 
barnehagene registrert i eget skjema «informasjonsregistrering og risikovurdering». Tema for 
tilsynet er hjemlet i lov om barnehage. Informasjon om tema for tilsyn, sendes ut til 
barnehagene i kommunen og legges ut på kommunens hjemmeside.  
 
6.1.3 Grunnlag for tilsynsrapport 
Innlevert dokumentasjon danner grunnlag for tilsynsrapport. System for tilsynsrapport er 
beskrevet i kapittelet Rutinebeskrivelse for tilsyn. 

6.1.4 Hyppighet 
Barnehagemyndigheten i Rælingen kommune gjennomfører planlagt skriftlig tilsyn i alle 
barnehager en gang hvert annet år. Det kan også gjennomføres skriftlig tilsyn utover dette 
dersom det vurderes nødvendig, for eksempel under hendelsesbasert tilsyn. 
 

6.2 Stedlig tilsyn 
Uttrykket stedlige tilsyn viser til tilsyn der den skriftlige dokumentasjonen suppleres av intervjuer 
og/eller befaring.  
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6.2.1 Om metode for stedlig tilsyn 
Rælingen kommune bruker befaring og intervju/samtale som metode under stedlig tilsyn. Dette 
kommer i tillegg til og bygger på dokumentasjon som skal leveres inn i forkant. Målet er å få et 
godt grunnlag for vurdering av om barnehagen drives etter lovens regler og ellers er forsvarlig. 
Barnehageleder/daglig leder intervjues, og det legges vekt på dialog. I tillegg kan 
barnehagemyndigheten be om deltakelse fra eier, foreldrerepresentant/representant fra 
samarbeidsutvalget, andre ansatte og verneombud i deler av tilsynet.  
 

6.2.2 Temavalg for planlagt stedlig tilsyn 
Stedlig tilsyn planlegges ut fra eget årshjul. Temavalg for kommende tilsynsår gjøres i 
november med bakgrunn i risikovurdering basert på inneværende års tilsyn, i tillegg til bl.a. 
informasjon om barnehagene registrert i eget skjema «informasjonsregistrering og 
risikovurdering». Tema for tilsynet er hjemlet i lov om barnehage. Informasjon om tema for 
tilsyn, samt valgte tilsynsobjekter sendes ut til barnehagene i kommunen og legges ut på 
kommunens hjemmeside.  
 
6.2.3 Grunnlag for tilsynsrapport 
Tilsynsskjema danner sammen med intervju og befaring grunnlag for tilsynsrapport. System for 
tilsynsrapport er beskrevet i kapittelet Rutinebeskrivelse for tilsyn. 

6.2.4 Hyppighet 
Barnehagemyndigheten i Rælingen kommune gjennomfører planlagt stedlig tilsyn i minimum 4 
barnehager per år. Alle barnehagene i Rælingen skal ha hatt stedlig tilsyn minimum en gang 
hvert 5. år. Det kan også gjennomføres stedlig tilsyn utover dette dersom det vurderes 
nødvendig, for eksempel under hendelsesbasert tilsyn. 
 

6.3 Hendelsesbasert tilsyn 
Hendelsesbasert tilsyn gjennomføres med bakgrunn i opplysninger til barnehagemyndigheten 
som vurderes som bekymringsfulle og bør undersøkes. Bakgrunn for hendelsesbasert tilsyn kan 
være erfaringer gjort av barnehagemyndigheten, henvendelser eller klager fra foresatte, ansatte 
eller andre samarbeidspartnere.  
 
Barnehagemyndigheten gjennomfører flere aktiviteter som gir oss informasjon om 
barnehagene. Det føres, i samarbeid med økonomiavdelingen, årlig kontroll på rapporter og 
skjema som barnehageleder og eier sender inn til tilsynsmyndigheten. Dette er for eksempel 
«Årsmelding for barnehager per 15.12» og «Resultatregnskap for ikke-kommunale 
barnehager». Ved merknader tas det direkte kontakt med den som har fylt ut skjemaet for å 
avklare om opplysningene som fremkommer i skjemaet er riktige. Det vurderes videre om det er 
nødvendig å åpne tilsyn eller gi barnehagen veiledning på bakgrunn av opplysningene som er 
gitt. 

6.3.1 Om metode for hendelsesbasert tilsyn 
Om hendelsen utløser skriftlig tilsyn eller stedlig tilsyn er avhengig av hendelsens karakter og 
alvorlighetsgrad. Hendelsesbasert tilsyn skal, så langt det er mulig, gjennomføres senest innen 
2 uker etter at barnehagemyndigheten har blitt oppmerksom på forholdet. 
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Hensikten med hendelsesbasert tilsyn er: 
 Avklaring av hva som har skjedd 
 Avklaring av mulige årsak til hendelsen 
 Undersøke om hendelsen har ført til endringer i barnehagens rutiner 
 Undersøke om barnehagen har systemer og rutiner som forebygger at lignende 

hendelser vil kunne skje igjen 

6.3.2 Grunnlag for tilsynsrapport 
Hva som blir grunnlaget for tilsynsrapporten avhenger av om det er gjennomført skriftlig tilsyn 
eller stedlig tilsyn. System for tilsynsrapport er beskrevet i kapittelet Rutinebeskrivelse for tilsyn. 

6.3.3 Hyppighet 
Hendelsesbaserte tilsyn med og uten varsel foretas fortløpende etter risikovurdering. 
 

6.4 Tilsyn med og uten varsel 
 

6.4.1 Tilsyn med varsel 
Det skal hvert år gjennomføres tilsyn med varsel. Dette er tilsyn hvor barnehagen får skriftlig 
beskjed før tilsynet starter. I de fleste tilfeller skal tilsynet varsles senest 3 uker før oppstart, 
men i noen tilfeller vi det være nødvendig med kortere varsel.  
 
6.4.2 Tilsyn uten varsel  
Tilsyn uten varsel finner sted når barnehagemyndigheten av ulike årsaker finner det nødvendig. 
Det kan være ved hendelsesbasert tilsyn i etterkant av en bekymringsmelding, en klage til 
barnehagemyndigheten eller på bakgrunn av innrapporterte data til kommunen. Tilsynet kan i 
tillegg omfatte andre faginstanser og andre lover og forskrifter. 
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7. Rutinebeskrivelse for tilsyn 
7.1 Faser i tilsynsarbeidet 
 

FASE TYPE 
TILSYN 

AKTIVITET ANSVAR 

Igangsetting Alle Risikovurdering: denne kan utarbeides med bakgrunn i 
informasjon barnehagemyndigheten allerede besitter, eller 
det kan innhentes opplysninger som risikovurderingen skal 
baseres på. 

Barnehage-
myndigheten 

Alle Det utarbeides tidsplan for tilsynet Barnehage-
myndigheten 

Varslet 
tilsyn 
 
 

Sende ut åpningsbrev/varsel om tilsyn til barnehagen senest 3 
uker før gjennomføring av tilsyn. Det skal gis oversikt over 
hvilken dokumentasjon som skal vedlegges samt frist for 
innsending.  For stedlig tilsyn vedlegges også tilsynsskjema. 

Barnehage-
myndighet 

Det gjennomføres felles veiledning 
Uvarslet 
tilsyn 

Barnehagen kontaktes gjennom åpningsbrev eller ved 
uanmeldt oppmøte i enheten. 

Kartlegging 
 

Alle Dersom dokumentasjon og tilsynsskjema er etterspurt i 
åpningsbrevet fylles dette ut og sendes inn til 
barnehagemyndigheten i henhold til frist. 

Barnehageleder/d
aglig leder/eier 

Stedlig 
tilsyn 

Innsendt dokumentasjon gjennomgås opp mot gjeldende 
lovkrav 

Barnehage-
myndigheten 

Planlegging/ 
prioritering 

Stedlig 
tilsyn 
 

Avtale gjøres med de som skal være med på tilsynet fra 
barnehagen: barnehageleder/daglig leder og eier. 
I tillegg kan barnehagemyndigheten be om deltakelse fra 
foreldrerepresentant, representant til samarbeidsutvalget, 
andre ansatte og verneombud i deler av tilsynet. 

Barnehageleder/d
aglig leder/eier 

Plan for utøvelse av tilsyn i den enkelte barnehage lages.  Barnehage-
myndighet 

Utøvelse av 
tilsyn 

Stedlig 
tilsyn 

Tilsynsskjema og innlevert dokumentasjon blir gjennomgått 
under tilsynet og er utgangspunkt for dialog, drøftinger og 
tilbakemeldinger fra tilsynsmyndigheten til styrer/eier. 

Barnehage-
myndighet 

Skriftlig 
tilsyn 

Ved skriftlig tilsyn går barnehagemyndigheten gjennom 
innsendt dokumentasjon og vurderer denne opp mot 
gjeldende krav. 

Rapportering Alle  
 

Foreløpig tilsynsrapport utarbeides (jamfør avsnitt om 
tilsynsrapport under.) Rapporten regnes som forhåndsvarsel 
etter forvaltningsloven §16.  

Barnehage-
myndighet 

Svarer på mangelpunkter fra foreløpig rapport 
Veiledning gis underveis ved behov 

Barnehageleder/d
aglig leder/eier 

Endelig tilsynsrapport sendes til barnehagen. Rapporten gir 
eventuelle avvik med frister, og skal gi opplysninger om 
klagebehandling.  

Barnehage-
myndighet 

Oppfølging Alle 
 

Oppfølging, retting og lukking av avvik Barnehageleder/d
aglig leder/eier 

Oppfølging av eventuelle merknader og avvik. 
Eventuelle andre berørte myndighetsområder varsles  

Barnehage-
myndighet 

Det lages hvert år en kort oppsummering av tilsynene Barnehage-
myndighet 
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7.2 Valg av tilsynsobjekt 
Kommunen har informasjon om barnehagen gjennom bl.a.: 

 Tidligere gjennomførte tilsyn 
 Årsmeldinger 
 Årsplaner 
 Brukerundersøkelser 
 Ansattundersøkelser 
 Henvendelser fra foresatte, ansatte eller andre samarbeidsinstanser 
 Annet 

 
Risikoanalyse av denne informasjonen, samt tid siden forrige tilsynsbesøk, danner grunnlag for 
valg av tilsynsobjekt og tema for stedlig tilsyn. 

7.3 Risikovurdering 
Alle tilsyn baseres på en risikovurdering. Risikovurdering utføres fortløpende når 
barnehagemyndigheten får informasjon om eller avdekker kritikkverdige forhold. Informasjon 
registreres og risikovurderes i skjema «informasjonsregistrering og risikovurdering». Det vil 
fortløpende vurderes om informasjonen gir grunnlag for tilsyn eller veiledning. Det gjøres i 
tillegg en helhetsvurdering før hvert tilsyn der summen av all informasjon settes sammen. 

7.4 Tilsynsgruppe  
Tilsynsmyndighet etter lov om barnehage er i Rælingen kommune tillagt kommunedirektøren. 
Saksbehandling og gjennomføring av det stedlige tilsynet utføres i hovedsak av rådgiver 
barnehage sammen med rådgiver forvaltning. Avhengig av hva det skal føres tilsyn med kan 
også andre delta i tilsynsgruppen. 
7.5 Tilsynsrapport 
 

7.5.1 Foreløpig tilsynsrapport 
Det utarbeides en foreløpig tilsynsrapport etter alle former for tilsyn. Barnehagen ved leder/eier 
gis mulighet for å uttale seg før endelig rapport med eventuelle pålegg ferdigstilles. Den 
foreløpige tilsynsrapporten inneholder en sammenfatning av de forhold som har fremkommet 
under tilsynet, samt tilsynsmyndighetens vurderinger opp mot gjeldende lovkrav. Dersom det er 
avdekket lovbrudd under tilsynet vil disse komme klart frem av rapporten. Den foreløpige 
tilsynsrapporten er å anse som forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16 dersom lovbrudd er 
avdekket. Barnehageeier gis frist for tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport, og 
barnehagemyndigheten vurderer tilsvaret før endelig tilstandsrapport utarbeides. I den foreløpige 
tilsynsrapporten vil barnehagemyndigheten også komme med anbefalinger på områder som ikke 
er lovbrudd men som likevel bør følges opp. 

7.5.2 Endelig tilsynsrapport 
Endelige tilsynsrapporten er en sammenfatning av de forhold som fremkommer som følge av 
tilsynet og tilsynsmyndighetens vurdering og konklusjon av om barnehagen drives etter 
barnehagelovens regler og ellers er forsvarlig. Av rapporten vil det fremgå om det er avdekket 
lovbrudd. Ved eventuelle lovbrudd blir barnehagen gitt pålegg om retting. Pålegg om retting er 
et enkeltvedtak jf. forvaltningslovens § 2. Vedtaket krever begrunnelse og det skal gis frist for å 
rette pålegget, opplysninger om konsekvenser dersom fristen ikke overholdes, samt 
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opplysninger om klagemuligheter (Fv.l. §§ 24, 28 og 29) og rett til innsyn (Fv.l. § 18). Endelig 
tilsynsrapport sendes til barnehagen med kopi til eier senest åtte uker etter gjennomført tilsyn, 
dersom ikke annet er varslet.  

Avvik skal rettes opp av eier/barnehageleder. Barnehagemyndigheten følger opp innen tidsfrist gitt 
i vedtaket. Dersom avvik ikke følges opp/rettes av tilsynsobjektet, skal sanksjoner vurderes, 
jamfør barnehageloven § 16. Dersom det gjøres vedtak om stenging, skal fylkesmannen ha kopi 
av vedtaket til orientering.  Fylkesmannen er klageinstans for vedtak om avvik. 
 

8. Rutiner for samarbeid om tilsyn 
etter annet regelverk 

Barnehagemyndigheten fører tilsyn etter barnehageloven med forskrifter. Det skal også føres 
tilsyn med barnehagene etter andre lover og forskrifter, som for eksempel forskrift om miljørettet 
helsevern. Barnehagemyndigheten orienteres om disse tilsynene og bidrar til å følge opp ved 
avvik der det er hensiktsmessig. 
 
Dersom barnehagemyndigheten oppdager forhold/mangler som gjelder andre 
myndighetsområder, varsles ansvarlige for disse. 

9. Krav til saksbehandling 
Forvaltningsloven har krav til saksbehandling for enkeltvedtak. Avvik i forbindelse med tilsyn vil 
være enkeltvedtak og reglene i forvaltningslovens kapittel IV-VI kommer til anvendelse.  Det 
legges også vekt på å følge uskrevne krav til god forvaltningsskikk.  

10. Aktuelle dokumenter 
 Lov om barnehage med forskrifter 
 Forvaltningsloven 
 Rammeplan for barnehagen 
 Metode for tilsyn – en håndbok i metode for tilsyn etter barnehageloven og 

opplæringsloven, Udir 
 Tilsyn med barnehager, veileder fra kunnskapsdepartementet 
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System for tilsyn med barnehager i Rælingen 

Rælingen kommune 
Postboks 100 
2025 Fjerdingby 
 
Besøksadresse: 
Bjørnholthagan 6 
2008 Fjerdingby 
 
Telefon: 63 83 50 00 
E-post: postmottak@ralingen.kommune.no 
 

 
 
 
 
 

 


