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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og fyl-

keskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommunelovens § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."       

 

Kontrollutvalget i Nesodden kommune vedtok prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjek-

tet Barnehager i møte 28.1.2015 (sak 2/15).  

1.2 Sammendrag 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt status for barnehagearbeidet i Nesodden – 

med fem problemstillinger: kvaliteten i barnehagene i Nesodden, likeverdig barnehagetilbud, 

HMS og helsemyndighetens tilsyn, barnehagedekning og brukernes tilfredshet.  

1.3 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på kontrollutvalgets problemstillinger: 

 

1.3.1 Kvaliteten i barnehagene i Nesodden 

Driftsutgifter til barnehager lå 9 % høyere i Nesodden enn i Kostra-gruppe 7 (sammenliknbare 

kommuner) i 2014. Halvparten av dette kan trolig tilskrives høyere barnehagedekning. Drifts-

utgifter per barn i kommunal barnehage ligger nå likt i Nesodden og Kostra-gruppen.  

 

Nesodden kommunes bemanningsnorm (hovedsakelig 6 store barn per ansatt) etterleves av 

kommunale og private barnehager. Av kommunale og private styrere og pedagogiske ledere i 

Nesodden arbeider 23 % på dispensasjon fra kravet om utdanning som barnehagelærer – mot 

rundt 15 % i sammenliknbare kommuner. Kommunen har som målsetting at alle kommunale 

barnehager oppfyller lovkravet om pedagogisk bemanning innen 2020.  

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst og barnehagefaglig rådgiver avholder dialog-

møter med hver kommunal barnehage årlig og styrermøter hver 3. uke. Kommunalsjefen har 

halvårlige styrerfagsamlinger med styrerne i kommunale og private barnehager. Barnehage-

faglig rådgiver møter dessuten styrerne i kommunale og private barnehager hver 6. uke. Fag-

samlinger to ganger i året tilbys alle ansatte i barnehager – også private.  

 

Kommunen godkjenner kommunale og private barnehager og fører tilsyn i h.t. barnehage-

loven. Kommunen gjennomfører tilsyn i alle barnehager i 2014 – 2015. Tilsynsrapportene 

viser at Nesoddens barnehager gjør et godt og grundig arbeid i forhold til barna og deres 

utvikling, men har et forbedringspotensial for årsplan og kompetanseplan. Kvaliteten i 

kommunale og private barnehager i Nesodden kan beskrives som meget god. 
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1.3.2 Likeverdig barnehagetilbud 

Nesoddens private og kommunale barnehager har etter alt å dømme et likeverdig barnehage-

tilbud. Det gjelder både barnehagebygg og uteområder, bemanning og pedagogisk opplegg.  

 

Nesodden har noe færre barnehagebarn med styrket tilbud, men disse får høyere ressursbruk 

per barn enn i Kostra-gruppe 7. Alle barnehager kan henvise barn med særlige behov til 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for utredning. Kommunen fatter enkeltvedtak om 

spesialpedagogisk hjelp og fordeler 10,5 årsverk støttepersonell til kommunale og private 

barnehager. De kommunale barnehagene har flere barn med særlige behov/funksjonshem-

ninger, fordi foreldrene søker plass der. Revisor vurderer likevel at barn med særlige behov 

får et likeverdig tilbud i Nesoddens private og kommunale barnehager. 

 

1.3.3 HMS og helsemyndighetens tilsyn 

Nesodden kommune har et omfattende HMS/internkontrollsystem med godkjenning, tilsyn, 

arbeidsmiljøutvalg, verneombud og avviksrapportering. Kontor for miljørettet helsevern i 

Enebakk, Frogn og Nesodden kommuner fører tilsyn med HMS for barn i barnehager. Tilsy-

net fremstår som systematisk og grundig. Revisors intervjuundersøkelse med ni ansatte og en 

foreldrerepresentant indikerer at både barn og ansatte er trygge i Nesoddens barnehager. 

Bygningsvedlikehold er den største HMS-utfordringen.  

 

Nesodden kommunes ansatte i kommunale barnehager hadde i 2014 et sykefravær på 9,9 %. 

Medarbeiderundersøkelser vitner om at ansatte har høy jobbtilfredshet. 

 

1.3.4 Barnehagedekning 

94,5 % av Nesoddens barn 1 – 5 år har plass i kommunal eller privat barnehage (2014). Nes-

odden ligger dermed høyere enn sammenliknbare kommuner (90,5 %). Ved hovedopptaket i 

2015 fikk 299 barn plass med start i barnehage i august. Alle søkere med rett fikk plass; målet 

om full barnehagedekning er nådd. Barn som fyller 1 år om høsten, må ofte vente et halvt år 

på barnehageplass – noen ganger til august neste år.  

 

1.3.5 Brukernes tilfredshet 

Fylkesmannen har mottatt få klager på kommunale barnehager i Nesodden fra brukere/fore-

satte. Nesodden kommunes brukerundersøkelse for barnehager 2014 viser høy tilfredshet med 

private barnehager (skår 5,4) så vel som kommunale barnehager (skår 5,2). Barnehageperso-

nalets dialog med foresatte er stort sett god, men oppgis av noen som et forbedringspunkt. 

1.4 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak: 

a. Rutinebeskrivelser i barnehagesektoren bør samles, jf. pågående arbeid med årshjul. 

b. Forbedring av årsplan, kompetanseplan og dialog med foresatte bør vektlegges i 

barnehagenes utviklingsarbeid.  

c. Bygningsvedlikehold i kommunale barnehagebygg bør prioriteres.  

d. Stenging av kommunens barnehager et par uker i juli bør vurderes for å spare kostnader. 

     
Steinar Neby      Didrik Hjort 

revisjonssjef      avdelingsleder forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Bestilling – formål og problemstillinger 

Kontrollutvalget vedtok følgende formål med prosjektet: "Undersøke status for barnehage-

arbeidet i Nesodden." 

 

Kontrollutvalgets bestilling inneholder fem problemstillinger:  

1. "Hvordan kan kvaliteten i barnehagene i Nesodden beskrives? 

2. Gir barnehagene alle barn i kommunen et likeverdig barnehagetilbud? 

3. Følger barnehagene HMS-reglene, og hvordan utføres kommunens eget tilsyn i forhold til 

lover og forskrifter? 

4. Er målet om full barnehagedekning nådd? Hva er situasjonen for de barna som fyller ett år 

etter 1. september i det året det søkes om barnehageplass? 

5. Hvordan opplever brukerne (foresatte) tilbudet i barnehagen og dialogen med personalet i 

barnehagene?" 

 

Kontrollutvalget uttrykte ønske om "at revisjonen gjorde egne undersøkelser om brukernes og 

evt. også ansattes opplevelser. Bl.a. funksjonshemmedes foreninger kan være kilder for en 

viktig gruppe av brukernes opplevelser." (Protokoll fra KU-møte 28.1.2015.) 

2.2 Presiseringer og avgrensninger 

Revisor presiserer følgende til de fem problemstillingene: 

1. Kvaliteten i barnehagene i Nesodden: Norge har et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i 

grunnskoleopplæringen, men ikke på barnehageområdet. Denne rapport redegjør for 

kvalitetsforutsetninger som økonomi, personell og dialog/tilsyn. Kvaliteten vurderes også 

på grunnlag av telefonintervju med ni ansatte i Nesoddens barnehager og en foreldrerepre-

sentant (vedlegg 3). Kvalitetsaspekter berøres også i problemstilling nr. 2 og 3.  

2. Likeverdig barnehagetilbud: Problemstillingen er her først og fremst om barnehagene 

likebehandler barna, men også om kommunen likebehandler barnehagene, fordi private 

barnehagers tjenestetilbud avhenger av offentlig tilskudd og andre rammebetingelser.    

3. HMS og helsemyndighetens tilsyn: Problemstillingen handler om helse, miljø og sikkerhet 

(HMS) for både barn og ansatte. "Kommunens eget tilsyn" forstås som helsemyndighetens 

tilsyn med barns HMS. Under HMS for ansatte berøres også fravær og medarbeider-

tilfredshet.    

4. Barnehagedekning: Barnehagedekning, opptaksrutiner og ventetid for barn som fyller ett 

år etter 1. september fokuseres.  

5. Brukernes tilfredshet: Her gjennomgås klager til fylkesmannen og Nesodden kommunes 

brukerundersøkelse 2014, der alle ni kommunale og ni av 12 private barnehager deltok. 

Også revisors intervjuundersøkelse legges til grunn. 

2.3 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Nesodden hadde en befolkningsvekst på 75 innbyggere (+0,4 %) i 2014. Nesodden har 18 372 

innbyggere (1.1.2015).  

 

Nesodden kommune hadde driftsinntekter på til sammen 1,1 mrd. kr i regnskap 2014. Kom-

munens personell utfører til sammen 1193 årsverk. Etter omorganisering 1.1.2012 ("Nye tak-

ter") omfatter rådmannens ledergruppe syv personer: 
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Fordelt på tre kommunalområder er 31 virksomheter.

1
 På kommunalområde Skole, barnehage 

og oppvekst ligger ni kommunale barnehager/virksomheter: Bjørnemyr, Fagerstrand, Fjell-

veien, Heia, Kongleveien, Munkestien, Oksval, Sunnhagen og Vestsiden barnehager.  

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst rapporterer til Skole- og oppvekstutvalget. 

Kommunalsjefen har ikke egen stab, men samarbeider i barnehagesaker med stabssjef Orga-

nisasjon og tjenesteutvikling, herunder faggruppe samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling, 

og stabssjef Økonomi og styring, herunder faggruppe budsjett og styring.   

 

Nesodden har også 12 private (ikke-kommunale) barnehager (ordinære):
2
 Alværn, 

Askeladden, Aurora, Bergerkollektivet, Ellingstad, Fagerskog FUS, Fjordvangen, Hellvik, 

Salamanderskogen, Sletta, Solsikken og Startgropa barnehager. I tillegg kommer åtte 

familiebarnehager, som også er private. (Frivillighetssentralen driver dessuten to åpne barne-

hager der barn ikke har fast plass, men deltar med foresatte når det passer.)  

2.4 Metode 

2.4.1 Metode generelt 

Med hjemmel i kommunelovens § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og 

rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. 

Styret i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt RSK 001 Standard for forvalt-

                                                           
1
 Virksomhet er grunnleggende enhet – resultatenhet – i Nesodden kommunes organisasjon. Virksomheters og 

kommunalområders navn skrives med stor forbokstav i denne rapport. Et helhetlig organisasjonskart som kan 

gjengis i Word-dokumenter, er under utarbeiding i kommunen. 

2
 Privat barnehage vil si ikke-kommunal barnehage. Ordinær barnehage vil si 'ikke familiebarnehage'.  
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ningsrevisjon (2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo dis-

triktsrevisjon IKS følger denne standarden. Noen utdrag fra RSK 001: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22, 23 og 25): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller stan-

darder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjons-

kriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte 

området."  

2. Data/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, 

validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en 

måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Verifisering og høring/kontradiksjon (pkt. 45 og 16): "Utføring av forvaltningsrevisjon 

skal kvalitetssikres." Et rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet 

for verifisering av fakta. Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  
 

2.4.2 Metode i dette prosjektet 

Kilder til revisjonskriterier er hovedsakelig:  

 Barnehageloven (2005) med et stort antall forskrifter og veiledere for barnehagesektoren, 

herunder Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. – med hjemmel i 

folkehelseloven (2011).  

 Barnehageplan for Nesodden kommune 2013 – 2017 og Kompetanse og rekruttering – 

strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015 – 2020. 

 

Flere problemstillinger i dette prosjektet er deskriptive (f.eks. beskrive kvaliteten). Å utlede 

konsise revisjonskriterier fra autoritative kilder ("skal etterleve § 5" o.l.), er da ikke mulig. 

 

Kontrollperioden i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er 2013 – 2015. Metoden i prosjektet 

er dokumentanalyse, statistisk analyse og intervju. I dokumentanalysen er gjennomgått 

styringsdokumenter fra Nesodden kommune. En del avsnitt i 2014 Årsberetning og 2015 Bud-

sjett (med handlingsprogram/økonomiplan 2016 – 2018) siteres, fordi de beskriver og doku-

menterer situasjonen på fagområdet i kommunen. 

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) sin Kostra-statistikk 2014 refereres. Kostra er regnskaps- og rap-

porteringsstandard for norske kommuner gitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

SSB har inndelt landets 428 kommuner i 16 Kostra-grupper. Nesodden inngår i Kostra-gruppe 

7, som omfatter 31 mellomstore kommuner med lave bundne kostnader per innbygger og lave 

frie disponible inntekter. Kommunesammenlikning gir et nyttig fugleperspektiv på 

kommunen.  

 

Revisor har telefonintervjuet ni ansatte i Nesoddens barnehager – seks barnehagestyrere (tre 
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kommunale og tre private, tilfeldig utvalgt), to tillitsvalgte (begge kommunale; fagorganise-

ring er mindre utbredt i private barnehager) og et verneombud (privat) – samt en 

foreldrerepresentant (privat).  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom fakta til vurdering og konklu-

sjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon sikres ved faktainnsamling fra en 

rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av tekstelementer, kommunens verifi-

sering av rapportutkast, samt kvalitetssikring internt i Follo distriktsrevisjon IKS.   

 

Prosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Hovedaktivitet:  

22.10.2014: Kontrollutvalget vedtok forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnehager.   

28.1.2015: Follo distriktsrevisjon fremla prosjektplan for kontrollutvalget, som vedtok planen. 

1.6.2015: Oppstartsbrev sendt til rådmann Geir Grimstad. 

3.8.2015:  Oppstartsmøte avholdt med kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst Jorunn 

Lunde Jenssen, som rådmannen utpekte som kontaktperson for prosjektet, og 

seniorrådgiver Herdis Eikemo ved samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling.  

19.8.2015: Epost-dialog med fagsjef Steinar Dahlen ved budsjett og styring om brukerunder-

søkelse.  

24.8.2015: Telefonintervju med ni barnehageansatte og en foreldrerepresentant. 

28.8.2015: Telefonintervju med leder Cato Lie i Rådet for likestilling av funksjonshemmede.   

1.9.2015: Møter med barnehagefaglig rådgiver Tone Årbostad-Moe ved samfunnsplanleg-

ging og tjenesteutvikling og hovedverneombud Harald Andreas Lie. 

8.9.2015: Epost-dialog med fagsjef skatt/fakturering Gro Myklebostad ved eiendomsskatte-

kontoret. 

14.9.2015: Epost-dialog med direktør for interessepolitikk Espen Rokkan i Private Barneha-

gers Landsforening (PBL). 

16.9.2015: Epost-dialog med helse- og miljørådgiver Nina Brødremoen Sand ved Kontor for 

miljørettet helsevern i Enebakk, Frogn og Nesodden kommuner.   

24.9.2015: Epost-dialog med spesialrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet.  

5.10.2015: Verifiseringsmøte med barnehagefaglig rådgiver og seniorrådgiver, samt samtale 

med økonomirådgiver Hans Olav Nicolaysen. 

7.10.2015: Epost-dialog med stabssjef Økonomi og styring Arve Ruud. 

28.10.2015: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse. 

12.11.2015: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til FIKS. 

6.12.2015: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling. 
Når aktiviteter strekker seg over flere dager, oppgis startdato.  

 

Revisor takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i prosjektet. 
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3 KVALITETEN I BARNEHAGENE I NESODDEN 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Kunnskapsdepartementets Forskrift om pedagogisk bemanning bestemmer (§ 1): "Det 

skal være minimum én pedagogisk leder per 14–18 barn når barna er over tre år og én 

pedagogisk leder per 7–9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er 

over seks timer." Den øvrige bemanningen skal være forsvarlig (barnehagelovens § 18). 

Nesodden kommunes politisk vedtatte bemanningsnorm fastsetter 6 store barn per ansatt. 

Barnegrupper med 14 barn under tre år (28 storebarnekvivalenter) skal ha fire ansatte 

(hvorav to pedagoger), det vil si 7 storebarnekvivalenter per ansatt.  

 Barnehageansatte skal tilbys kompetanseutvikling (opplæring/etterutdanning). Andel 

styrere og pedagogiske ledere med godkjent utdanning skal stige år for år.   

 Barn og foresatte (foreldre) skal oppleve "den gode barnehage" både i kommunalt og pri-

vat tilbud. Dette utdypes i Nesodden kommunes visjon for barnehagene (Kompetanse og 

rekruttering, s. 6.): "Visjon: Barnehagene i Nesodden kommune er lærende organisasjo-

ner. De utvikler læringsarenaer med gode relasjoner, stort rom for lek, undring, fantasi og 

kreativitet. [...] Den gode Nesoddbarnehagen har tilstedeværende, lyttende og anerkjen-

nende voksne og verdsetter hverandres styrker og ulikheter. Alle utfordres og opplever 

mestring. [...] Barnehagene i Nesodden er preget av god kommunikasjon og godt samar-

beid mellom og i de ulike barnehagene. [...] Det gis nødvendig opplæring, veiledning og 

etterutdanning. [...] Samarbeid med foresatte om barnets utvikling baseres på åpenhet, 

tillit, raushet og respekt. [...] Barnehagene på Nesodden har kompetente ledere som for-

midler felles holdninger, verdier og mål i arbeidet med barna." Se også Utdannings-

direktoratets Utdanningsspeilet 2014 (s. 73) om kvalitet i barnehager. 

3.2 Fakta 

3.2.1 Økonomi 

Nesoddens kommunale barnehager oppsummeres slik: 

 
Kommunale barnehager - Nesodden  

Faktatabell 2012 2013 2014 2015 

Kommunale barnehager 9 9 9 9 

Leke- og oppholdsareal (kvm) 2850 2850 3016 3016 

Avdelinger 37 37 39 39 

Barn under 3 år  193 174 184 190 

Barn over 3 år  388 419 447 434 

Grunnbemanning (årsverk) 135,65 135,66 143,65 143,75 

Støtteassistent/støttepedagog 10,55 9,75 8,45 9,00 

Kilde: Nesodden kommune.   

 

Fra SSBs Kostra-statistikk, tabell C1 Barnehager, gjengis følgende indikatorer:
3
  

                                                           
3
 Konserntall; offentlig tilskudd gjennom kommunen til private barnehager er medregnet. 

Problemstilling nr. 1: Hvordan kan kvaliteten i barnehagene i Nesodden beskrives? 
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 Netto driftsutgifter barnehagesektoren (funksjonene 201 Opphold og stimulering, 211 

Tilrettelagte tiltak og 221 Lokaler) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter: 

Nesodden steg fra 18,1 % i 2013 til 18,2 % i 2014. Kostra-gruppe 7 hadde 16,6 % i 2014. 

 Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år i kroner, barnehager:
4
 Nesodden steg fra 

122877 kr i 2013 til 134 435 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 123 008 kr i 2014.  

 Brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage: Nesodden steg fra 156 528 

kr i 2013 til 162 395 kr i 2014. Kostra-gruppen hadde 162 740 kr i 2014 (uansett alder). 

 

Barnehagenes budsjettandel lå 9,6 % høyere i Nesodden enn i Kostra-gruppe 7 i 2014 (18,2 % 

/ 16,6 %, jf. første kulepunkt). Netto driftsutgifter per innbygger 1 – 5 år til barnehager lå 9,3 

% over Kostra-gruppen (134 435 kr / 123 008 kr, jf. andre kulepunkt).  

 

Tredje kulepunkt viser at kommunal barnehage koster det samme i Nesodden som i Kostra-

gruppen (162 000 kr per plass). Nesodden har tidligere hatt høyere enhetskostnad enn 

omkringliggende kommuner. Økonomirådgiver bemerker at Nesodden kommer bedre ut i 

2014: "Frogn er i Kostra fortsatt billigere i drift enn Nesodden, men både Ås og Vestby har nå 

høyere utgifter pr. plass i kommunale barnehager."   

 

Etter noen kommunale effektiviseringsrunder mener flere barnehager at de har trange drifts-

budsjetter. De tre kommunale styrerne som revisor har snakket med, gir uttrykk for at lønns-

budsjettet begrenser vikarbruken. Kommunalsjefen anser økonomi som barnehagenes største 

utfordring, men poengterer: "Styrerne setter inn vikar ved behov, de vurderer hele tiden for-

svarlig drift." En tillitsvalgt uttrykker tilfredshet med vikarbruken. 

 

Stortinget innførte lovbestemt makspris for barnehager i 2004. Maksprisen utgjør 2580 kr per 

måned (+ mat) i 2015, for små barn (0 – 2 år) så vel som store barn (3 – 5 år). Brukerne beta-

ler for 11 måneder per år i private så vel som kommunale barnehager. 

 

Nesoddens kommunale barnehager holder åpent fra mandag til fredag kl. 07:30 – 17:00. 

Private barnehager har varierende åpningstid. Kommunale barnehager har stengt i romjula og 

påskeuken. Alle barn må ta fire ukers ferie i året, hvorav tre ukers sommerferie. I juli holdes 

bare én kommunal barnehage åpen.  

 

En styrer uttaler til revisor at barna ofte får mer fri om sommeren enn foreldrene meldte i mai.  

Hun går derfor inn for at alle kommunens barnehager holder stengt to uker i juli, for å redu-

sere driftsutgiftene. 

 

3.2.2 Personell 

3.2.2.1 Organisering – barnehageadministrasjon 

Nesodden kommunes administrative organisasjonsstruktur, som ble innført 1.1.2012, med-

førte samling av barnerettede tjenester, inkludert helsetjenester for barn, under kommunalsjef 

Skole, barnehage og oppvekst. Barnehagene ble da oppgradert til virksomheter. Flere admi-

nistrative oppgaver ble delegert til styrerne/virksomhetslederne.  

 

Styrerne inkluderes derfor i følgende oversikt over Nesodden kommunes barnehageadmi-

nistrasjon: 

                                                           
4
 Innbygger 1 – 5 år vil si fra og med 1-åringer til og med 5-åringer. 
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NESODDEN KOMMUNES BARNEHAGEADMINISTRASJON 2015 

i rollene som barnehagemyndighet og barnehageeier 
Årsverk 

(estimert): 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst: 0,4 

Stabssjef Organisasjon og tjenesteutvikling: faggruppe samfunnsplanlegging og tje-

nesteutvikling med to barnehagefaglige rådgivere og en seniorrådgiver (1,5 årsverk), 

samt Ablu-koordinator (utdanningsveileder, 0,2 årsverk): 

 

 

1,7 

Stabssjef Økonomi og styring: faggruppe budsjett og styring: 0,5 

Kontor for miljørettet helsevern i Enebakk, Frogn og Nesodden kommuner: tilsyn 

etter forskrift om miljørettet helsevern i Nesoddens komm. og private barnehager: 

 

0,2 

Styrere/virksomhetsledere i kommunale barnehager: 0,7 årsverk (administrativ/ikke-

pedagogisk andel av styrernes arbeidstid) * 9 barnehager:   

 

6,3 

Sum kommunal barnehageadministrasjon: 9,1 
Kilde: Andel av arbeidstid brukt på barnehageadministrasjon estimert av ansatte selv. Styreres andel er estimert 

av revisor etter innspill. Også andre i stab, som HR og lønn, bidrar i administrasjon av barnehagene, uten at dette 

er tallfestet i tabellen.   

 

I Follo har Nesodden, Oppegård, Ås og Enebakk kommuner organisert hver barnehage som 

en virksomhet. Ski og Frogn kommuner har derimot valgt en mer sentralisert organisasjons-

modell der alle kommunale barnehager er samlet i én virksomhet. Hver barnehage var tidli-

gere en virksomhet i Ski kommune, men rådmannen slo dem i 2012 sammen til virksomheten 

Kommunale barnehager, for å få færre og mer robuste virksomheter. Slik organisering gir 

også et skille mellom kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeier. 

 

Agenda Kaupang AS har utarbeidet rapporten Kommunene som barnehagemyndighet (2015) 

for KS (Kommunenes sentralforbund). Rapporten opplyser (s. 7) at kommunene har mange 

oppgaver som barnehagemyndighet for kommunale og private barnehager: godkjenning av 

barnehager, tilsyn med barnehagene, samordnet opptak, tildeling av styrkingstiltak, kvalitet i 

innholdet, beregning av tilskudd til private barnehager og dispensasjon fra utdanningskravet. 

 

Oversikt over myndighet og delegasjoner i Nesodden kommune (delegasjonsreglement, s. 30) 

gir kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst bl.a. følgende delegerte myndighet: "Føre 

tilsyn med barnehager", "Forvalte og fatte enkeltvedtak om statlige tilskudd" og "Godkjen-

ning av barnehager etter barnehagelovens bestemmelser".  

 

Stabsområde Organisasjon og tjenesteutviklings faggruppe samfunnsplanlegging og tjeneste-

utvikling fungerer som stab for kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst i barnehagefag-

lige saker, herunder godkjenning av og tilsyn med barnehager etter barnehageloven. 

Stabsmedarbeiderne forbereder saker, mens kommunalsjefen fatter administrative vedtak og 

fremmer saker til politisk nivå. Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst kan dermed sies 

å ha en dobbeltrolle:  

 Barnehagemyndighet – godkjenning og tilsyn av kommunale og private barnehager – med 

faglig støtte fra stabsområde Organisasjon og tjenesteutvikling.  

 Barnehageeier for kommunale barnehager.  

 

Kunnskapsdepartementet har utgitt Tilsyn med barnehager (2007), som veileder om kommu-

nens roller og ansvarsforhold. Dronning Mauds Minne Høgskole finner i en rapport (2014) at 

"I mange kommuner var det vanskelig å skille mellom kommunens rolle som barnehageeier 

på den ene siden og som tilsynsmyndighet på den andre siden".  
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Et par ansatte i Nesodden kommune gir til revisor uttrykk for at de gjenkjenner rolleproble-

met. Kommunalsjefen kommenterer: "Det er to av stabens rådgivere som utfører tilsyn, en 

annen som godkjenner barnehager og har med utviklingsarbeidet. Likeså på andre områder 

som økonomi og enkeltvedtak. Kommunalsjef undertegner sammen med disse dedikerte råd-

giverne." 

3.2.2.2 Bemanning og areal 

Barnehagefaglig rådgiver opplyser at antall barn i en barnehage begrenses av tre faktorer: 

 Vedtatt bemanningsnorm, herunder antall pedagoger/barnehagelærere. 

 Godkjent leke- og oppholdsareal. 

 Vedtatt arealnorm (norm for utnyttelse av leke- og oppholdsareal innendørs).  

 

Når den pedagogiske bemanningen planlegges, regnes ett barn under tre år som to barn over 

tre år. En blandet avdeling som er godkjent for barn i alderen 1 – 5 år, kan eksempelvis ha 

følgende barn: 

 5 barn under tre år (små barn), dvs. 10 storebarnekvivalenter. 

 14 barn over tre år (store barn). 

 Sum: 24 storebarnekvivalenter. 

 

I henhold til Nesodden kommunes bemanningsnorm (6 barn per voksen) skal ovennevnte 

avdeling ha to pedagogiske ledere og to assistenter/barne- og ungdomsarbeidere (24 : 4 = 6).  

 

Barnehagefaglig rådgiver opplyser at alle kommunale og private barnehager i Nesodden opp-

fyller kommunens vedtatte bemanningsnorm.  

 

Noen kommuner, bl.a. i Follo, har 26 barn per avdeling, det vil si 6,5 barn per ansatt. 6 barn 

per ansatt er ikke lovpålagt, men i ferd med å bli en bransjestandard. Utdanningsdirektoratet 

skriver på sine nettsider: "Det er [i Norge] litt større personaltetthet i kommunale barnehager 

enn i ikke-kommunale barnehager. Det er 5,9 barn per ansatt i kommunale barnehager og 6,2 

barn per ansatt i private barnehager. Personaltettheten har økt. Det er 6,07 barn per ansatt i 

2014. I 2013 var det 6,11 barn per ansatt." 

 

Ut fra Nesodden kommunes arealnorm beregnes arealbehovet for ovennevnte avdelingen slik:  

 Små barn: 5 barn * 5,3 m
2
/barn = 26,5 m

2
.  

 Store barn: 14 barn * 4 m
2
/barn = 56 m

2
.  

 Sum arealbehov for avdelingen: 82,5 m
2
.  

 

Nesodden kommune vedtok arealnormen i 2009 og bemanningsnormen i 2013. Kommunen 

gjennomgikk deretter alle kommunale barnehager og oppdaterte godkjenningene. Private 

barnehager er fanget opp gjennom etterfølgende tilsyn.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde i 2012 tilsyn med Nesodden kommunes godkjen-

ningsmyndighet etter barnehageloven. Tilsynet resulterte i ingen avvik, men merknader om at 

delegasjonsreglementet var upresist og at godkjenningsprosessen burde nedfelles i rutine-

beskrivelse. Dette ble fulgt opp i kommunen. 

3.2.2.3 Barnehagelærere 

Norske barnehager har slitt med å rekruttere personell med pedagogisk utdanning – først og 

fremst pedagogiske ledere og i Oslo/Akershus. Problemet er i ferd med å løses. Høgskolenes 
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utdanningskapasitet for barnehagelærere (tidligere kalt førskolelærere) er økt de senere år. 

Kostra-statistikken viser følgende om styrere og pedagogiske lederes utdanning: 
 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, tabell C1 Barnehager (private barnehager medregnet).  

  

Dette samsvarer tilnærmet med Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk Basil, som viser 

følgende for Nesoddens barnehager (kommunale og private) per 15.12.2014: 

 Andel årsverk styrere og pedagogiske ledere med dispensasjon: 23,1 %.  

 

Dispensasjonsandelen er høyere i Nesodden (23,1 %) enn i Kostra-gruppe 7 (14,7 %), Akers-

hus (18,7 %) og landet (10,0 %). Nesodden har forbedret seg med 9 prosentenheter fra 2013 

til 2014. Dispensasjon gis for inntil ett barnehageår av gangen. 

 

Når det gjelder kommunale styrere og pedagogiske ledere, har andelen med dispensasjon fra 

utdanningskravet falt fra 18 % per 15.12.2014 til 12 % per 1.10.2015, opplyser kommunalsje-

fen. "Kommunen vil arbeide ut i fra den målsetningen at alle kommunale barnehager oppfyl-

ler lovkravet om pedagogisk bemanning innen 2020." (Kompetanse og rekruttering, s. 8.) 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomfører en årlig innbyggerundersøkelse av 

forvaltningen i Norge. Innbyggerundersøkelsen 2015 påpeker (s. 2) at "Barnehageansatte er 

blant dem som kommer aller best ut hva gjelder faglig kompetanse", ifølge brukerne.  

3.2.2.4 Kompetanseutvikling 

En arbeidsgruppe bestående av styrere fra kommunale og private barnehager, en tillitsvalgt, 

barnehagefaglig rådgiver og kommunalsjefen, ble nedsatt i 2013 for "å utarbeide et forslag til 

en lokal strategi for kvalitetsarbeid i både kommunale og private barnehager, i tråd med stat-

lige myndigheters tidsplan og føringer på området". Gruppen avga Kompetanse og rekrutte-

ring – strategi for framtidens barnehage i Nesodden kommune 2015 – 2020 (18.6.2015).  

 

Kompetanseplanen opplyser (s. 5) at "Midler til kompetanseutvikling tildeles kommunen årlig 

gjennom Fylkesmannen i Oslo og Akershus etter søknad i henhold til kommunens planlagte 

aktiviteter og tiltak knyttet til kompetanseheving på barnehageområdet. Kommunen skal sikre 

at midlene kommer både kommunale og private barnehager til gode på en likeverdig måte." 
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Fylkesmannen har de senere år tildelt Nesodden kommune rundt 170 000 kr årlig, som forde-

les til både kommunale og private barnehager. 

 

Kompetanseplanen har resultert i følgende iverksatte tiltak (s. 13):   

 Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (Ablu): Åtte ansatte i Nesodden kommune 

er i gang med arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Deltidsstudiet tar fire år. Private barnehager har per i dag ingen Ablu-studenter, 

men flere barnehager har etablert ulike studiestøtteordninger for sine ansatte.  

 "Barnehagefaglig grunnkompetanse: I Nesodden skal alle ansatte uten kompetanse og 

erfaring fra barnehage få et tilbud om innføring og opplæring innenfor sentrale barnehage-

faglige tema som er knyttet til barnehagens samfunnsmandat, ansvar og innhold. Nesod-

den kommune har, i samarbeid med Høgskolen i Oslo, utarbeidet et undervisningsopplegg 

på seks samlinger á tre timer i løpet av ett år."  

 "Barnehagebasert fagbrev: Fylkesmannen har informert kommunen om at det er mulig å 

søke statlige midler, slik at assistenter som ønsker dette kan få formell kompetanse som 

fagarbeider." To ansatte startet på barne- og ungdomsarbeider-fagutdanning i 2014. 

 "Fagdager for alle som jobber i barnehagene: Alle barnehageansatte får tilbud om å delta 

på to fagdager i året... Hensikten er blant annet å gi innspill og inspirasjon for refleksjon 

og diskusjon rundt aktuelle tema ute på arbeidsplassene, utviklingsarbeid i barnehagene 

og barnehagebasert kompetanseutvikling." Fagdagene er et samarbeid mellom kommunale 

og private barnehager.    

 "Lederutdanning for styrere: Lederutdanning for styrere er et videreutdanningstilbud for 

barnehageledere. Studiet har et omfang på 30 studiepoeng og gjennomføres på deltid over 

tre semestre." Tre kommunale styrere har gjennomført halvårsenheten; fire styrere er 

underveis, inkludert to i private barnehager.    

 

Hovedtiltaket er Ablu, der kommunen som arbeidsgiver yter betydelig studiestøtte til sine 

ansatte: Barnehagelærerstudenter arbeider 60 %, men får 80 % lønn (trenger ikke ta studie-

lån). Kommunen ansetter vikarer i 40 % stilling (lønn for 20 % stilling er kommunens mer-

utgift). Ablu-studenter får også et lærebokstipend på 5000 kr årlig. Kommunen har dessuten 

ansatt en Ablu-koordinator i 20 % stilling (engasjement til 2017). Kommunalsjefen anslår at 

hver Ablu-student koster kommunen ca. 100 000 kr per år i fire år. Etter fullført studium har 

den ansatte derfor to års bindingstid i kommunen.  

 

Private barnehager inviteres med i Ablu-ordningen, men arbeidsgiver må selv utforme og 

bekoste studiestøtte til sine ansatte.  Kommunens kompetanseutgifter inngår i beregnings-

grunnlaget for offentlig tilskudd til private barnehager.  

 

3.2.3 Dialog og tilsyn 

3.2.3.1 Dialog med kommunale barnehager 

Kommunalsjefen og styrerne i de kommunale barnehagene har følgende møterutine:  

 Kommunalsjefens årlige dialogmøter: Kommunalsjefen (på vegne av rådmannen) og 

barnehagefaglig rådgiver besøker alle kommunale barnehager én gang i året.  

 Kommunalsjefens styrermøter hver 3 uke: Kommunalsjefen og barnehagefaglig rådgiver 

informerer om og drøfter aktuelle faglige og administrative temaer med de kommunale 

styrerne/virksomhetslederne.  

 

Kommunalsjefens innkalling til dialogmøter med barnehagene våren 2015 fokuserte på:  
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 "Områder for tjenestekvalitet: Hvordan arbeider barnehagen med resultater av 

brukerundersøkelser for å utvikle det enkelte barn og relasjonen til foresatte? 

 Lek, læring og danning: Hva er barnehagens fokus? 

 Kultur, helse og miljø: Hvilke områder fokuserer barnehagen på og hvordan? 

 Barnehagen som en lærende organisasjon: Hvordan legges det til rette for læring av hver-

andre i hverdagen? 

 Barnas utviklingsmiljø: Hva er bra? Hva er utfordringer? 

 Egne områder for kvalitetsutvikling. 

 Suksesshistorier. 

 Hva trenger dere støtte til?" 

 

Styringsdialogen er sentral i barnehagenes utviklingsarbeid, som kommunalsjefen beskriver 

slik (notat 3.7.2015): "Styrerne har i tiden etter omorganiseringen gjennomgått en stor profe-

sjonalisering i arbeidet. Dette gjelder spesielt utviklingsarbeidet. De har tatt større ansvar. 

Vært i god dialog med staben og kommunalsjefen om dette. De organiserer prosjekter i hht 

barnehageplanen for Nesodden kommune. Her må de sende inn søknad og skrive rapporter 

etter gitte kriterier, bl.a. samarbeid med andre virksomheter og forankring i medbestemmelse 

og involvering av alle ansatte." 

 

Barnehagefaglig rådgiver samler rutinebeskrivelser i et årshjul som vil foreligge i november 

2015. 

3.2.3.2 Dialog med private barnehager 

Kommunen har følgende fellesmøter med kommunale og private barnehager: 

 Kommunalsjefens halvårlige styrerfagsamlinger: Kommunalsjefen og barnehagefaglig 

rådgiver har fagsamlinger vår og høst med styrerne i kommunale og private barnehager.  

 Barnehagefaglig rådgivers styrermøter hver 6. uke: Barnehagefaglig rådgiver møter sty-

rerne i kommunale og private barnehager med informasjon fra stat og kommune og drøf-

ting av temaer etter innspill fra barnehagene.  

 Halvårlige fagsamlinger: Fagsamlinger to ganger i året er et tilbud til alle ansatte i bar-

nehager – også private.  

3.2.3.3 Kommunalt tilsyn etter barnehageloven 

Kommunene fører tilsyn etter barnehagelovens § 16 med kommunale og private barnehager 

som er godkjent. 60 % av landets barnehager har de siste tolv månedene hatt stedlig eller 

skriftlig tilsyn, ifølge Utdanningsdirektoratet (udir.no/Barnehage/Statistikk). 

 

Nesodden kommune gjennomfører tilsyn i alle barnehager i 2014 – 2015: "Plan for tilsyn 

2013 – 2016 er ferdig utarbeidet og igangsatt. I 2014 ble det utført stedlig forhåndsvarslet 

tilsyn av tilsynsmyndigheten i 7 familiebarnehager, 14 private barnehager og 1 kommunal 

barnehage. Det er planlagt å utføre stedlig tilsyn i resterende barnehager innen utgangen av 

2015. Sluttrapport for utførte tilsyn i 2014 og 2015 utarbeides i desember 2015." (2014 Årsbe-

retning, s. 49.)   

 

Tilsynsrapportene gjennomgår aspekter som bemanning, arbeidsavtaler, vikarordning, rutiner 

for politiattester, taushetsplikt, tilrettelegging for funksjonshemmede, klagesituasjon, medar-

beidersamtaler og barnehagens pedagogiske innhold. Tilsyn kan resultere i konstaterte avvik, 

det vil si mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i lov eller forskrift, og merknader, det vil si 
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forbedringspotensial (mildere enn avvik).   

 

Foreliggende tilsynsrapporter viser at Nesoddens private og kommunale barnehager gjør et 

godt og grundig arbeid i forhold til barna og deres utvikling. De fleste barnehager har likevel 

fått 1 – 3 avvik, hovedsakelig på to områder:  

 Årsplan er ikke fullt ut i tråd med barnehagelovens § 2 og Rammeplan for barnehagens 

innhold og oppgaver når det gjelder pedagogisk innhold, især progresjonsplan for årstrin-

nene, evaluerings- og dokumentasjonsarbeid.   

 Kompetanseplan er ikke utarbeidet eller oppdatert. 

 

Fire kommunale barnehager (ingen private) har fått bygningsmessige avvik, men dette faller 

primært inn under tilsynet til Kontor for miljørettet helsevern, jf. kapittel 5. 

 

Tilsynsrapportene gir barnehagene ca. 6 måneders frist for å lukke avvik (utbedre feil). Tilsy-

net medførte at en familiebarnehage ble stengt midlertidig, fordi den ikke hadde avtale med en 

pedagogisk veileder. Eier klagde til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ga kommunen 

medhold. Eier valgte å stenge familiebarnehagen permanent i desember 2014.  

 

Etter at inneværende tilsynsrunde er gjennomført, vil tilsynet rettes inn mot innholdet i barne-

hagenes virksomhet, opplyser kommunalsjefen, som også vil innføre en årlig barnehagemel-

ding i 2016.  

3.2.3.4 Annet tilsyn - Datatilsynet 

Datatilsynet gjennomførte 28.2.2014 en kontroll hos Nesodden kommune ved Heia barnehage 

- om barnehagens behandling av personopplysninger er i tråd med kravene som stilles i 

personopplysningsloven med forskrift. Datatilsynets kontrollrapport (8.8.2014) konkluderte 

med en del avvik: mangelfull oversikt over behandling av personopplysninger, mangelfulle 

dokumenterte rutiner for oppfyllelse av de registrertes rettigheter (herunder mangelfulle 

dokumenterte rutiner for innhenting av de registrertes samtykke, innsynsbegjæringer, infor-

masjon til foresatte om barnehagens behandling av personopplysninger, og sletting av person-

opplysninger), manglende gjennomføring og dokumentasjon av risikovurdering og sikkerhets-

revisjon, manglende dokumentasjon av sikkerhetstiltak, manglende opplæring i bruk av IT i 

barnehagen og manglende databehandleravtale med MyKid.  

 

Kommunalsjefen opplyser at kommunen har fulgt opp Datatilsynets kontroll slik: "Det er 

utarbeidet rutiner og prosedyrer for alle områder hvor personopplysninger behandles internt i 

barnehagene. Det er også etablert skriftlige rutiner for opplæring og informasjon vedrørende 

personopplysninger om brukere og ansatte. I tillegg er det utarbeidet risiko- og sårbarhets-

analyser for all behandling av personopplysninger." 

 

3.2.4 Intervjuundersøkelse 

Revisor har telefonintervjuet seks barnehagestyrere, to tillitsvalgte, et verneombud og en for-

eldrerepresentant. Ti personers svar på ti spørsmål, som berører flere problemstillinger, 

gjengis anonymt i vedlegg 3. Revisor oppsummerer svarene slik (med tap av mange nyanser):  

1. Barnehagens kvaliteter: Gode barnehager – det meste er på stell. 

2. Barnehagens økonomi: Begrenset økonomisk ramme, men ikke kritisk. Noen private 

barnehager føler seg diskriminert av kommunen. 

3. Brukerne (foresatte) mest tilfreds med: Generelt høy tilfredshet med barnehagene; doku-

menteres av brukerundersøkelser. 
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4. Brukerne minst tilfreds med: Noen er ikke fornøyd med fysisk anlegg (bygning og ute-

område) og foreldremedvirkning.  

5. Likeverdig tilbud i kommunale og private barnehager: Tilbudet til barn/foreldre oppfattes 

som likeverdig. 

6. Barn med særlige behov i barnehagen: Barn med særlige behov blir ivaretatt – med 

støtteressurser tildelt fra kommunalsjefen.  

7. HMS for barn og ansatte i barnehagen: Barn og ansatte har det trygt i kommunale og pri-

vate barnehager, basert på HMS-system, verneombud, tilsyn fra Kontor for miljørettet 

helsevern og bedriftshelsetjeneste. 

8. Kommunens oppfølging av barnehagen: Kommunale barnehager er godt fornøyd. Private 

barnehager er delvis fornøyd; noen er misfornøyd med kommuneadministrasjonens til-

gjengelighet og økonomisk likebehandling.  

9. Barnehagens ledere: Både styrere og pedagogiske ledere er kvalifiserte og gode, jf. 

medarbeiderundersøkelser.  

10. Barnehagens utviklingsarbeid: Pedagogikk, kompetanseutvikling og foreldremedvirkning 

står i fokus.  

3.3 Vurdering 

Barnehagesektorens andel av kommunebudsjettet så vel som netto driftsutgifter til barnehager 

per innbygger 1 – 5 år lå 9 % høyere i Nesodden enn i Kostra-gruppe 7 i 2014. Halvparten av 

dette kan trolig tilskrives høyere barnehagedekning (94,5 % dekning i Nesodden mot 90,5 % i 

Kostra-gruppen). Statistikken indikerer at Nesoddens driftsutgifter per barn i kommunal 

barnehage nå (2014) ligger likt med sammenliknbare kommuner (162 000 kr).  

 

Kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst er formelt sett både barnehageeier for kommu-

nale barnehager og barnehagemyndighet for kommunale og private barnehager. Et tydeligere 

skille mellom rollene kan være hensiktsmessig; stabssjef Organisasjon og tjenesteutvikling 

kan f.eks. tillegges formelt ansvar som barnehagemyndighet. Revisor finner likevel at Nesod-

den kommune har en arbeidsdeling som sikrer et godt tilsyn med barnehagene. Rutinebeskri-

velser i barnehagesektoren samles i et årshjul høsten 2015.   

 

Bemanningsnormen på hovedsakelig 6 barn per ansatt etterleves av Nesoddens kommunale og 

private barnehager. Av styrere og pedagogiske ledere i Nesodden arbeider 23 % på dispensa-

sjon fra kravet om utdanning som barnehagelærer – mot rundt 15 % i sammenliknbare kom-

muner. Andelen med godkjent barnehagelærerutdanning har økt betydelig de senere år. Nes-

odden kommune har som målsetting å oppfylle lovkravet om pedagogisk bemanning innen 

2020. 

 

Kompetanseutvikling har stor oppmerksomhet i barnehagesektoren. Åtte assistenter i Nesod-

dens kommunale barnehager deltar for tiden i Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning 

(Ablu). Nesodden kommune bruker betydelige beløp på etterutdanningen. Private barnehager 

inviteres med i ordningen, men de må selv fastsette og bekoste studiestøtte for sine ansatte 

som en del av sin arbeidsgiverpolitikk. 

 

Kommunalsjefen og barnehagefaglig rådgiver har årlige dialogmøter der de besøker alle 

kommunale barnehager, og de avholder styrermøter hver 3. uke. Kommunalsjefen har halvår-

lige styrerfagsamlinger med styrerne i kommunale og private barnehager. Barnehagefaglig 

rådgiver møter dessuten styrerne i kommunale og private barnehager hver 6. uke. Fagsam-

linger to ganger i året er et tilbud til alle ansatte i barnehager – også private. 
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Kommunene godkjenner kommunale og private barnehager etter barnehageloven med for-

skrifter og fører deretter tilsyn med dem. Nesodden kommune gjennomfører tilsyn i alle bar-

nehager i 2014 – 2015. Tilsynsrapporter viser at Nesoddens private og kommunale barnehager 

gjør et godt og grundig arbeid i forhold til barna og deres utvikling. De fleste barnehagene har 

imidlertid fått 1 – 3 avvik, hovedsakelig om at barnehagens årsplan og kompetanseplan bør 

forbedres. Kvaliteten i kommunale og private barnehager i Nesodden kan beskrives som 

meget god.   
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4 LIKEVERDIG BARNEHAGETILBUD 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Private og kommunale barnehager skal ha et likeverdig barnehagetilbud (likeverdig 

kvalitet). 

 Barn med særlige behov skal ivaretas godt både i kommunale og private barnehager. 

 Private barnehager skal likebehandles med kommunale barnehager når det gjelder offent-

lig tilskudd og andre rammebetingelser. Tilskudd utdypes i Kunnskapsdepartementets 

Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager: 

o § 1 Kommunens ansvar: "Kommunen skal sørge for at godkjente ikke-kommunale 

barnehager i kommunen behandles likeverdig med kommunale barnehager ved tilde-

ling av offentlige tilskudd til ordinær drift etter denne forskriften. Kommunen skal 

dokumentere at tildelingen skjer i samsvar med denne forskriften." 

o § 3 Det kommunale tilskuddet til ordinær drift: "Tilskuddet skal utgjøre minimum 98 

prosent av det som tilsvarende kommunale barnehager i gjennomsnitt mottar i offent-

lig finansiering." (Tilskuddet stiger til 100 % fra 1.1.2016.) 

o § 4 Tilskudd til driftskostnader: "Tilskuddet skal beregnes ut fra gjennomsnittlige 

driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Grunnlaget for 

beregningen er kommuneregnskapet fra to år før tilskuddsåret."  

o § 5 Tilskudd til kapitalkostnader: "Kommunen skal gi tilskudd til kapitalkostnader i 

godkjente ikke-kommunale barnehager per heltidsplass. Kommunen velger selv om 

den vil gi tilskuddet ut i fra gjennomsnittlige kapitalkostnader per heltidsplass i egne 

tilsvarende kommunale barnehager, eller om den vil benytte nasjonale gjennomsnitts-

satser for kapitaltilskudd fastsatt av departementet."  

4.2 Fakta 

4.2.1 Likeverdig barnehagetilbud 

4.2.1.1 Private barnehagers kvalitet 

SSBs Kostra-statistikk, tabell C1 Barnehager, viser følgende:  

 Leke- og oppholdsareal per barn i 2014 var 4,7 m
2
 i Nesoddens kommunale barnehager 

og 6,4 m
2
 i private barnehager. I Kostra-gruppe 7 var det 5,4 m

2
 i både kommunale og 

private barnehager.  

 Oppholdstimer per årsverk til basisvirksomhet (korrigert for alder) i 2014 var 13 559 i 

Nesoddens kommunale barnehager og 12 555 i private barnehager. I Kostra-gruppe 7 var 

det 13 252 oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager og 13 463 i private barne-

hager. Landets private barnehager har noe lavere bemanning (flere oppholdstimer per 

årsverk), men slik er det ikke i Nesodden. 

 

Revisor oppsummerer at private barnehager i Nesodden kommer noe bedre ut enn kommunale 

barnehager både når det gjelder areal og bemanning – uten at dette sier alt om kvaliteten i 

barnehager. 

 

Problemstilling nr. 2:  Gir barnehagene alle barn i kommunen et likeverdig barnehagetilbud? 
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Kommunens brukerundersøkelse og revisors intervjuundersøkelse tilsier at brukerne i private 

barnehager er minst like fornøyd som brukerne i kommunale barnehager. Revisors informan-

ter gir uttrykk for at private barnehager tilfører Nesoddens barnehagetilbud et pedagogisk 

mangfold – i Steiner-barnehager, musikalsk barnehage og friluftsbarnehage m.fl.  

 

"Nesoddens private barnehager holder like høy kvalitet som de kommunale barnehagene," 

bedømmer barnehagefaglig rådgiver. Seniorrådgiver for tilsyn tilføyer at private barnehage-

bygg og uteområder er på høyde med kommunens barnehager, og alle private barnehager i 

Nesodden oppfyller kommunens vedtatte bemanningsnorm.  

4.2.1.2 Barn med særlige behov 

SSBs Kostra-statistikk (tabell C1 Barnehager) viser at Nesodden har noe færre barnehagebarn 

med styrket tilbud, men disse får høyere ressursbruk per barn enn i Kostra-gruppe 7:   

 Andel barn som får ekstra ressurser til styrket tilbud til førskolebarn i alle barnehager: 

Nesodden hadde 9,4 % i 2014. Kostra-gruppen hadde 13,2 % i 2014. 

 Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (funksjon 211) per barn som får 

ekstra ressurser, alle barnehager: Nesodden brukte 84 806 kr per barn i 2014. Kostra-

gruppen brukte 65 881 kr i 2014.  

 

Flere kommunale barnehager i Nesodden er tilrettelagt for ulike diagnoser, især:  

 Heia barnehage har en avdeling tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.  

 Vestsiden barnehage har erfaring med multifunksjonshemmede barn. 

 Oksval barnehage har kompetanse på Autisme og Downs syndrom. 

 

Kommunale og private barnehager henviser barn med særlige behov til PPT for utredning. 

Når PPTs sakkyndige tilråding foreligger, fatter kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst 

enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i kommunale og private barnehager. Basert 

på enkeltvedtaket skriver barnehagens styrer en søknad om støtteressurser. Kommunalsjef 

Skole, barnehage og oppvekst har 10,5 årsverk støtteressurser (7 støttepedagoger og 3,5 støt-

teassistenter), som fordeles til barnehager etter behov. Ni årsverk er høsten 2015 fordelt til 

kommunale barnehager og 1,5 årsverk til private barnehager.  

 

De siste tre årene har rundt ni støtteårsverk blitt satt inn i kommunale barnehager. Dette gjen-

speiler at de kommunale barnehagene normalt har flere barn med særlige behov/funksjons-

hemninger, noe som igjen er en følge av at disse foreldrene foretrekker kommunal plass. Bar-

nehagefaglig rådgiver antar at dette har følgende forklaring: "Foreldre som har barn med 

funksjonshemning, utveksler tanker og erfaringer med hverandre, og siden flesteparten av 

disse barna går i kommunale barnehager, er det nok disse som omtales. PPT veileder kanskje 

foresatte til å søke seg til barnehager som har spisskompetanse på det barnet trenger støtte til. 

Fastleger og kompetansesentre gjør kanskje det samme. De foresatte opplever det vel alt i alt 

som mest naturlig å ha funksjonshemmede barn i kommunal barnehage. Deres valg er neppe 

uttrykk for en dom over private barnehagers håndtering av funksjonshemmede barn." 

 

Revisors intervjuundersøkelse tyder ikke på at barn med særlige behov får mangelfull oppføl-

ging i private barnehager.  

 

Leder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune uttaler til revisor at 

tilgjengelighet er en utfordring for en del barnehager i Nesodden. Universell utforming er 

viktig av hensyn til både barn og foreldre som kan ha nedsatt funksjonsevne. Det går frem-
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over; Fagerstrand barnehage holdt eksempelvis til i et eldre barnehagebygg og fikk i 2006 et 

tilbygg som ga tilgang for rullestolbrukere. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har 

ikke gjennomgått barnehagene, men hatt større fokus på skolenes tilgjengelighet. Systema-

tiske forskjeller mellom kommunale og private barnehager er ikke registrert. Rådet har ikke 

hatt saker vedrørende det pedagogiske innholdet i barnehager de senere år.  

 

Også minoritetspråklige barn i barnehager får et styrket tilbud. Fylkesmannen tildelte midler 

tilsvarende 35 % stilling i 2014 og ca. 50 % stilling i 2015. Stillingsressursen fordeles årlig til 

barnehagene, både kommunale og private, etter behov.  
 

Tidlig intervensjon for barn i risikosonen (Tibir) har stort fokus i kommune-Norge. Kommu-

nalsjefen opplyser at Nesodden kommune fullt ut tok i bruk Tibir-metodikk fra 2006. Medar-

beidere i virksomhet Barn, unge og familie – helsesøstre, psykisk helsetjeneste barn/unge og 

PPT – og ved barnehager og skoler, er skolert i Tibir. Terapeuter og ferdighetstrenere gir et 

tilbud til barn og foreldre fra tidlig alder.  
 

4.2.2 Likebehandling av barnehager 

Fra en debatt i Akershus Amtstidende i september 2015 (før kommunevalget) og intervju-

undersøkelse har revisor oppfattet at en del private barnehager er misfornøyd med Nesodden 

kommune på tre punkter:  

 Offentlig tilskudd utgjør bare 98 % av driftsutgiftene i kommunale barnehager. 

 Eiendomsskatt ilegges bare noen private barnehager. 

 Kommunal barnehageadministrasjon kan være vanskelig tilgjengelig.  

 

Tredje kulepunkt (tilgjengelighet) berøres i kapittel 3.2.3. Offentlig tilskudd og eiendomsskatt 

omtales nedenfor. Eiendomsskatt omtales fordi det opptar private barnehager.  

4.2.2.1 Offentlig tilskudd til private barnehager 

"Fra 1.8.2014 er kommunenes minimumsforpliktelse til likeverdig behandling av kommunale 

og ikke-kommunale barnehager til å utbetale 98 % av tilskuddssatsene," opplyses det i 2015 

Budsjett (s. 38). De fleste private barnehager i Nesodden mottar 98 % offentlig tilskudd. Bar-

nehagefaglig rådgiver opplyser at syv private barnehager (to ordinære og fem familiebarneha-

ger) mottar 100 % driftstilskudd, som en arv fra en tidligere ordning.  

 

Nesodden kommune budsjetterte for 2015 med tilskudd på 187 675 kr per heltidsplass for 

småbarn og 90 606 kr per heltidsplass for store barn, inkludert 4 % administrasjonspåslag. I 

tillegg kommer et kapitaltilskudd på 9 100 kr per barn (nasjonal sats). Offentlige tilskudd til 

private barnehager utbetalt gjennom Nesodden kommune utgjør 61 mill. kr i 2015. 

 

Prosessen for tilskuddsberegning er som følger:  

1. Kunnskapsdepartementets Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige 

tilskudd til ikke-kommunale barnehager (endret i 2014). 

2. KS og PBLs nasjonale Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager (endret i 

2012).  

3. Nesodden kommunes Lokale retningslinjer for offentlig tilskudd til ikke-kommunale 

barnehager fra 1.1.2014 (vedtatt av kommunestyret 12.12.2013). 

4. Stabssjef Økonomi og styrings faggruppe budsjett og styring beregner hver høst tilskudd 

til de private barnehagene for neste år.  

5. De kommunale tilskuddssatsene presenteres i rådmannens forslag til budsjett og vedtas av 
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kommunestyret.  

6. Tilskuddsberegningen meddeles de private barnehagene i et felles brev (seks sider) 

undertegnet av kommunalsjef Skole, barnehage og oppvekst og økonomirådgiver.  

7. Enkeltvedtak for tilskudd til hver private barnehage fattes av kommunalsjef Skole, barne-

hage og oppvekst; brev undertegnes også av økonomirådgiver.     

 

Kunnskapsdepartementet sendte 9.10.2015 ut pressemeldingen Bedre finansieringsordning 

for private barnehager: "Regjeringen endrer finansieringen av private barnehager, men 

beholder dagens system med en kommunal sats. Ordningen skal sikre at alle barn i samme 

kommune får et godt tilbud, uavhengig av om de går i privat eller kommunal barnehage. Den 

nye finansieringsordningen trer i kraft 1. januar 2016." "Ved å øke tilskuddet til private bar-

nehager fra 98 til 100 prosent av det kommunale barnehager får, sikrer vi full likebehandling 

mellom kommunale og private barnehager. Med det når vi en viktig milepæl. Vi gjør også 

regelverket enklere, og sørger for mer økonomisk forutsigbarhet for private barnehager, sier 

Røe Isaksen." Kunnskapsministeren sier videre: "Tilskuddet til barnehagene blir nå mer treff-

sikkert. Med dagens kapitaltilskudd har ikke private barnehager med nyere bygg fått dekket 

sine utgifter. Disse barnehagene vil nå få mer i tilskudd enn andre fordi de har høyere utgifter. 

I tillegg vil det bli innført et flatt tillegg for pensjon som samsvarer bedre med de faktiske 

pensjonsutgiftene i barnehagene." "I dag har de private barnehagene i gjennomsnitt lavere 

pensjonsutgifter enn de kommunale barnehagene, og noen barnehager har derfor mottatt til-

skudd for utgifter de ikke har hatt."     

 

Kommunale barnehager har åpent ca. 48 uker per år, mens private barnehager har åpent rundt 

45 uker per år. Nesodden kommune la til grunn at tilskuddet til private barnehager skulle 

avhenge av antall åpne uker i barnehagen. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) prote-

sterte på vegne av fire medlemsbedrifter i Nesodden og gikk til rettssak mot Nesodden kom-

mune i 2014. Nesodden kommune tapte i lagmannsretten i 2015. Kommunen betaler derfor 

tilskudd for fullt år uansett hvor mange åpne uker private barnehager har.  

 

Bortsett fra denne tvisten mottar Nesodden kommune få klager på beregning av offentlig til-

skudd til private barnehager, ifølge barnehagefaglig rådgiver.  

4.2.2.2 Eiendomsskatt 

Nesodden kommune innførte eiendomsskatt på næringseiendommer gjeldende fra 2014; boli-

ger ilegges ikke eiendomsskatt. Nesodden kommunestyre har fastsatt eiendomsskatten til 5 

promille for 2015. (7 promille er maksimum i h.t. eiendomsskatteloven.) Fagsjef skatt/faktu-

rering ved eiendomsskattekontoret presiserer at "eiendomsskatt er en objektskatt og tar ikke 

stilling til hva slags næring som drives på eiendommen ved ileggelse av skatteplikt, jfr eien-

domsskatteloven § 3 og 4". Hun opplyser videre at "eigedomar som kommunen sjølv eig", 

herunder kommunale barnehager, er unntatt fra eiendomsskatt (eiendomsskattelovens § 5 d). 

 

Av Nesoddens 12 private barnehager (ordinære) er syv fritatt fra eiendomsskatt. Fem private 

barnehager (ordinære) – eller deres eiere – betaler eiendomsskatt: Ellingstad Barnehage AS, 

Fagerskog FUS Barnehage AS, Sletta barnehage AS, Startgropa barnehage AS og Aurora 

steinerbarnehage. 

 

Søknad om fritak fra eiendomsskatt rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstil-

ling i saken. Innstillingen oversendes kommunestyret, som fatter endelig vedtak i saken. Fri-

tak, som vedtas årlig, begrenses av forutsetningene i eiendomsskattelovens § 7 a-d.  
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Kommunestyresak 153/14 (4.12.2014) forklarer: "Fagerskog FUS Barnehage AS skiller seg 

fra de andre barnehagene i Nesodden kommune ved at FUS er indirekte eid av enkeltpersoner 

som driver kommersielt gjennom selskapet Vista holding som blant annet eier Trygge Barne-

hager AS. Fagerskog FUS barnehage er en av 160 barnehager i FUS, som er driftsselskapet i 

Trygge Barnehager AS. Ellingstad Barnehage AS har tre private aksjeeiere. Fagerskog FUS 

Barnehage AS og Ellingstad Barnehage AS skiller seg således ut fra de øvrige barnehagene i 

Nesodden kommune da de andre er eid av stiftelser eller samvirkeforetak og er heller ikke en 

del av et konsern. [...] Rådmannen mener at den klare forskjellen i organisasjonsform og eier-

forhold vil utgjøre at det ikke er forskjellsbehandling ikke å gi fritak til Fagerskog FUS bar-

nehage AS og Ellingstad Barnehage AS." Fagsjef skatt/fakturering tilføyer: "De andre tre bar-

nehagene er ikke eier av eiendommene. Eiendommen er eid av privatpersoner og kan følgelig 

ikke få fritak for eiendomsskatt".  

 

I tillegg til fem ordinære barnehager er fire av åtte familiebarnehager ilagt eiendomsskatt. 

Disse har adskilt areal til næring (rundt 60 m
2
), f.eks. en hybelleilighet i underetasjen som kun 

brukes til barnehage. Dersom man driver familiebarnehage i stua, ilegges ikke eiendomsskatt, 

da arealet primært er boligareal.  

 

"Alle barnehagene har vært gjenstand for en individuell vurdering av fagkyndig (takstmann) 

og vedtak gjennomført av sakkyndig nemnd. Én har klaget på vedtaket og fått medhold i 

klagenemnda for eiendomsskatt," avslutter fagsjefen. 

4.3 Vurdering 

Nesoddens private og kommunale barnehager har etter alt å dømme et likeverdig barnehage-

tilbud: Private barnehagers bygg og uteområder er minst på høyde med kommunens barne-

hager. Private barnehager oppfyller kommunens vedtatte bemanningsnorm. Private barneha-

ger tilfører Nesoddens barnehagetilbud et pedagogisk mangfold, og deres brukere er minst 

like fornøyd som brukerne i kommunale barnehager.  

 

Nesodden har noe færre barnehagebarn med styrket tilbud, men disse får høyere ressursbruk 

per barn enn i Kostra-gruppen. Kommunale og private barnehager kan henvise barn med sær-

lige behov til PPT for utredning. Når PPTs sakkyndige tilråding foreligger, fatter kommunal-

sjef Skole, barnehage og oppvekst, etter innspill fra stabsområde Organisasjon og tjeneste-

utvikling, enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp for barn i kommunale og private barne-

hager. Basert på enkeltvedtaket skriver barnehagens styrer en søknad om støtteressurser. 

Kommunalsjefen disponerer 10,5 årsverk støtteressurser som fordeles til kommunale og pri-

vate barnehager.  

 

De kommunale barnehagene har normalt flere barn med særlige behov/funksjonshemninger, 

fordi foreldrene søker plass der. Revisor vurderer likevel at barn med særlige behov får et 

likeverdig tilbud i Nesoddens private og kommunale barnehager.  

 

Revisor har ikke gjennomgått Nesodden kommunes tilskuddsberegning i detalj, men vurderer 

det slik at kommunen etterlever Kunnskapsdepartementets forskrift, herunder kravet om minst 

98 % offentlig tilskudd. Regjeringen har varslet at offentlig tilskudd skal høynes til 100 % fra 

1.1.2016. Dette vil bedre rammebetingelsene for private barnehager også i Nesodden. 

 

Fem private barnehager (ordinære) og fire familiebarnehager ilegges eiendomsskatt, mens syv 
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private barnehager, fire familiebarnehager og alle ni kommunale barnehager slipper. Noen 

private barnehager gir uttrykk for at eiendomsskatten rammer urimelig. Eiendomsskatt er 

imidlertid en del av det lokalpolitiske spillerom. Kommunen følger eiendomsskatteloven – 

med regelverk og taksering for fastsetting av eiendomsskatt. 

 

Private barnehager – både foreldreeide, ideelle og kommersielle – er partnere i barnehage-

sektoren, og derfor får de tett oppfølging i kommune-Norge. Dette gjelder også Nesodden 

kommune, der barnehagefaglig rådgiver møter private barnehagers styrere hver 6. uke, mens 

kommunalsjefen møter dem hvert halvår.   
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5 HMS OG HELSEMYNDIGHETENS TILSYN 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) for barn reguleres av Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler m.v., som gjerne kalles "barnas arbeidsmiljølov". Her heter det føl-

gende i § 1: "Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre 

virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold 

samt forebygger sykdom og skade." I § 4 heter det: "Virksomhetens eier skal påse at det er 

etablert et internkontrollsystem." § 25 pålegger at "Kommunen fører tilsyn med at disse 

forskrifter overholdes." HMS for ansatte reguleres av Forskrift om systematisk helse-, 

miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – internkontrollforskriften. Samlet sett skal 

HMS for barn og ansatte i kommunale og private barnehager ivaretas av et 

HMS/internkontrollsystem bestående av helsemyndighet og bedriftshelsetjeneste, 

arbeidsmiljøutvalg, verneombud og vernerunder, risikovurdering, avviksregistrering og 

lukking (utbedring) av avvik. 

5.2 Fakta 

5.2.1 HMS for barn 

Barnehagemyndigheten, det vil si barnehagefaglig rådgiver på vegne av kommunalsjef Skole, 

barnehage og oppvekst, fastsetter barnehagenes leke- og oppholdsareal. Godkjenning etter 

barnehagelovens bestemmelser gis alltid etter at andre faginstanser utfra sine spesifikke lov-

verk har godkjent beliggenhet, uteområde og lokalers egnethet for barnehageformål. Fagin-

stansene er: virksomhet Plan, bygg og geodata, Kontor for miljørettet helsevern i Enebakk, 

Frogn og Nesodden kommuner, Follo Brannvesen IKS og Arbeidstilsynet.   

 

Kontor for miljørettet helsevern i Enebakk, Frogn og Nesodden kommuner ble etablert som 

interkommunalt samarbeid med Frogn som vertskommune i 2006. Kontoret, som har 1,5 års-

verk, er en del av kommunenes helsetjenester.  

 

Frogn kommune skriver på sine nettsider: "Barn og elevers arbeidsmiljø: Alle barn og elever 

har rett på et 'arbeidsmiljø' som fremmer god helse. Kontor for miljørettet helsevern fører til-

syn i tilhørende kommuner knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v."  

 

Forskriften setter krav til barnehagers beliggenhet; området skal være egnet for barnehage-

drift. Helse- og miljørådgiver ved Kontor for miljørettet helsevern opplyser at de ser på ulyk-

kesrisiko, støy, luftforurensing, grunnforurensing, adkomst, trafikkmønster, parkeringsfor-

hold, gang- og sykkelveier, tur og rekreasjonsområder, solforhold, rasfare, radon, oversvøm-

melse og avstand til kraftlinjer. "Vi ønsker å komme tidlig inn i planarbeidet ved etablering av 

en barnehage," poengterer hun.  

 

Etter etableringen følger tilsyn, som baseres på en risikovurdering. I henhold til Kontor for 

Problemstilling nr. 3: Følger barnehagene HMS-reglene, og hvordan utføres kommunens eget 

tilsyn i forhold til lover og forskrifter?  
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miljørettet helsevern sin gjeldende tilsynsplan tilstrebes det å føre tilsyn i barnehager hvert 

tredje år. Tilsynet i Nesoddens barnehager har hatt form av systemrevisjon med observasjon 

på stedet, gjennomgang av skriftlig dokumentasjon (internkontrollsystem) og intervju med 

ansatte. Egenmelding er også benyttet i tilsynet. En oversikt over helsemyndighetens tilsyn 

gjennomført i Nesoddens barnehager gjengis i vedlegg 2. 

 

HMS/internkontrollsystemet for barn i Nesodden kommunes barnehager blir ferdig høsten 

2015. Kontoret for miljørettet helsevern vil foreta en kvalitetssikring av HMS-systemene, som 

deretter arkiveres digitalt i kvalitetssystemet – lett tilgjengelig for ansatte. Tidligere HMS-

system var papirbasert og ble oppbevart i permer. 

 

Barnehagefaglig rådgiver gir uttrykk for at Kontor for miljørettet helsevern utfører et meget 

grundig tilsynsarbeid. 

 

Et av mange elementer i barnas HMS er faren for seksuelle overgrep i barnehager. Barnehage-

faglig rådgiver opplyser at alle ansatte må levere politiattest ved tilsetting (barnehagelovens § 

19). Ansatte steller alltid barn på bad med åpen dør. Ansatte drar aldri alene på utflukter med 

barn. Rutinene er til for å beskytte både barna og personalet.   

 

5.2.2 HMS for ansatte – fravær og medarbeidertilfredshet 

Tilsyn med ansattes arbeidsmiljø/HMS utføres av Follo bedriftshelsetjeneste AS. Bedrifts-

helsetjenesten gjennomgikk HMS for ansatte i barnehagene våren 2015. "Styrerne har i sam-

arbeid med bedriftshelsetjenesten systematisert HMS-arbeidet i barnehagen. Dette er et stort 

og krevende arbeid. Arbeidet er fullført," opplyser kommunalsjefen (notat, 3.7.2015).  

 

Nesodden kommune utnevnte nytt hovedverneombud i august 2015. Han opplyser til revisor 

at kommunen har arbeidsmiljøutvalg og at virksomhetene plikter å gå vernerunder minst årlig 

på hver arbeidsplass. Sykdomssmitte og slitne medarbeidere – og vern mot dette – er noen 

faktorer man bør se etter i barnehager. Han tilføyer at radon er et problem i Nesodden; radon-

tiltak er utført i en del barnehager. 

 

"Nærværet blant ansatte i Nesodden kommune var totalt på 92 % i 2014, en marginal nedgang 

på 0,4 prosentpoeng fra 2013." (2014 Årsberetning, s. 39.) Sykefraværet var m.a.o. på 8 % 

blant kommunens ansatte generelt. For ansatte i kommunale barnehager var sykefraværet 9,9 

% i 2014. Av dette var noe over halvparten langtidsfravær (5,7 %).  

 

Nesodden kommune foretar årlig medarbeiderundersøkelse – med følgende hovedresultat: 

 

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE – RESULTAT 

"Helhetsvurdering": 

 

2014 

 

2015 

Snitt Norge (108 og 62 kommuner): 4,6 4,6 

Snitt Nesodden kommune: 4,6 4,6 

Snitt Nesoddens kommunale barnehager: 4,7 4,7 
Kilde: Kommuneforlagets Bedrekommune; Nesodden kommune. Skår 1 – 6 (best).  

Svarprosent i Nesodden kommune: ca. 84 %. 

 

Nesoddens kommunale barnehager oppnår 4,7 i gjennomsnittlig skår på "helhetsvurdering". 

Dette viser at ansatte har høy tilfredshet i sitt arbeid – litt høyere enn ansatte i hele Nesodden 

kommune og Norge (4,6). På 11 underliggende variabler oppnår Nesoddens kommunale 
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barnehager høyest skår i 2015 på "mobbing, diskriminering og varsling" (5,3), "stolthet over 

egen arbeidsplass" (5,1) og "samarbeid og trivsel med kollegene" (5,1). Barnehagene oppnåd-

de lavest skår på "systemer for lønns- og arbeidstidsordninger" (3,9). På "overordnet ledelse" 

steg skåren fra 3,8 i 2014 til 4,0 i 2015. Bildet er relativt likt i barnehagene, Nesodden kom-

mune og Norge.  

 

5.2.3 Felles HMS-aspekter for barn og ansatte 

Nesoddens eldste kommunale barnehagebygg er fra 1950-tallet: tidligere Blomsterveien 

barnehage, som nå er en avdeling under Oksval barnehage. Kommunens barnehagebygg har 

følgende byggeår:  

 1970-tallet: Kongleveien, Sunnhagen og Fagerstrand barnehager (Kongleveien og Fager-

strand ble utbygget med flere avdelinger i 2005 og 2007).  

 1980-tallet: Bjørnemyr barnehage (1980), Oksval barnehage (1984) og Vestsiden barne-

hage (1989).  

 2000-tallet: Munkestien barnehage (2000).  

 2010-tallet: Heia barnehage (2012).  

 

Fjellveien barnehage, som har midlertidige lokaler i Fjellstrand skole, vil flytte inn i en ny 

kommunal barnehage (5 – 6 avdelinger) i Fjellstrand, som skal stå ferdig i 2017. Handlings-

program for 2016 – 2018 har avsatt investeringsmidler (33 mill. kr inkl. MVA). Arbeidet med 

reguleringsplan igangsettes i november 2015. 

 

Revisors intervjuundersøkelse med ti ansatte/foreldrerepresentant avdekker et oppdatert 

HMS/internkontrollsystem – med arbeidsmiljøutvalg, verneombud som går vernerunder med 

sjekklister og avviksrapportering, samt tilsyn fra Kontor for miljørettet helsevern og Follo 

bedriftshelsetjeneste. Tillitsvalgte i to kommunale barnehager oppgir at "HMS er bra" og 

"Både barn og ansatte er trygge hos oss". 

 

Dronning Mauds Minne Høgskole finner i en rapport (2014) at "Arbeid med rapportering og 

oppfølging av ulykker, samt å sørge for at driften er i tråd med de mange lover og forskrifter 

som barnehagen skal drives etter, var høyt prioritert i barnehagene [i Norge]. [...] De fleste – 

både kommuneansatte og styrere – mener det er en underrapportering av skader. Kommunele-

gen har mulighet for innsyn i skademeldinger i alle barnehagene, men tilgjengeligheten er 

best i de kommunene som hadde elektroniske avvikssystemer". 

 

Nesodden kommune benytter kvalitetssystemet Kvalitetslosen. Dette inneholder en avviks-

modul, der også barnehagestyrere registrerer HMS-avvik.  

 

Utbedring av avvik på fysisk anlegg innen rimelig tid er en utfordring. Flere styrere revisor 

har snakket med, er ikke fornøyd med vedlikeholdet av barnehagenes bygningsmasse. Kom-

munalsjefen anser bygningsvedlikehold som den største HMS-utfordringen.  

 

Helse- og miljørådgiver ved Kontor for miljørettet helsevern opplyser at vedlikeholdsetterslep 

er en problematikk de støter på i alle tre kommuner. Det er også en nasjonal utfordring. I en 

spørreundersøkelse om barnehager til alle landets kontorer for miljørettet helsevern spør Hel-

sedirektoratet om barnehagene har en vedtatt vedlikeholdsplan. 

 

Nesodden kommune innhentet tilstandsrapporter for alle sine barnehager i 2012. Styrerne 

(virksomhetslederne) i kommunale barnehager har oversikt over prioriterte vedlikeholdstiltak. 
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Vedlikeholdsbehovene meldes til virksomhet Eiendom, som inkluderer dem i en felles vedli-

keholdsplan for kommunale bygg, som behandles én gang i året i Utvalg for plan, miljø og 

teknikk.  

5.3 Vurdering 

Nesodden kommune har et omfattende HMS/internkontrollsystem med godkjenning og tilsyn, 

arbeidsmiljøutvalg, verneombud og vernerunder, avviksrapportering og utbedring av HMS-

avvik. Kontor for miljørettet helsevern i Enebakk, Frogn og Nesodden kommuner fører tilsyn 

med HMS for barna på vegne av Nesodden kommune. Tilsynet fremstår som systematisk og 

grundig. Revisors intervjuundersøkelse tilsier at både barn og ansatte er trygge i Nesoddens 

kommunale og private barnehager. Bygningsvedlikehold er den største HMS-utfordringen. 

Radon-tiltak er utført; revisor forutsetter at dette følges opp av virksomhet Eiendom. 

 

Nesodden kommunes ansatte i kommunale barnehager hadde i 2014 et sykefravær på 9,9 % - 

noe høyere enn kommunens generelle sykefravær på 8 %. Dette kan delvis skyldes smitte av 

forkjølelse etc. fra barn i barnehager. Hver barnehageansatt har en fraværsdag gjennomsnittlig 

hver 2. uke. Selv om dette ikke er uvanlig i kommune-Norge, bør det etter revisors oppfatning 

være mulig å få ned fraværet. 

 

I Nesodden kommunes medarbeiderundersøkelser har ansatte i kommunale barnehager både i 

2014 og 2015 gitt 4,7 i snittskår på "helhetsvurdering" – litt høyere enn ansatte i hele Nesod-

den kommune (4,6) og Norge (4,6). Dette vitner om at Nesodden kommunes barnehageperso-

nell har høy tilfredshet i sitt arbeid.  
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6 BARNEHAGEDEKNING 

 

 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 "Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehage-

plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage" (barnehagelovens § 12 a).  

 Barn son fyller ett år om høsten (etter 1. september), har ikke krav på barnehageplass før 

august året etter.  

6.2 Fakta 

6.2.1 Barnehagedekning 

2014 Årsberetning opplyser (s. 13) følgende: "To nye barnehageavdelinger ble åpnet i løpet 

av året; avdeling Blomsterveien som en del av Oksval barnehage og avdeling Fjellstrand 

Grendehus som en del av Sunnhagen barnehage." De to nye avdelingene har plass til i alt 48 

barn med alder over tre år.  

 

Kostra-statistikken viser følgende barnehagedekning i 2013 og 2014: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk, tabell C1 Barnehager (private barnehager medregnet).  

 

6.2.2 Barnehageopptak 

Kommunale og private barnehager har felles barnehageopptak hvert år gjennom Nesodden 

kommune. På nettsiden "Søk barnehageplass" (Nesodden.kommune.no) opplyses om retten til 

barnehageplass: "Nesodden kommune har samordnet barnehageopptak for alle barnehager i 

kommunen. I hovedopptaket tildeles plasser til barn som har lovfestet rett til plass og som har 

søkt barnehageplass innen 15. februar. Barn med lovfestet rett er garantert plass i en av barne-
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Problemstilling nr. 4: Er målet om full barnehagedekning nådd? Hva er situasjonen for de 

barna som fyller ett år etter 1. september i det året det søkes om barnehageplass? 
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hagene i kommunen. Den lovfestede retten omfatter barn som fyller ett år senest innen 

utgangen av august det året det søkes om barnehageplass og som har søkt innen 15. februar."  

 

Ved hovedopptaket i mars 2015 fikk 299 barn plass med start i barnehage i august. Alle 

søkere med rett fikk plass. Etter oppstart i august 2015 står 108 barn likevel på venteliste, 

fordi de søker plass i en bestemt barnehage.  

 

KS uttaler (Kommunespeilet, september 2015, s. 20) at det er et problem at en del private 

barnehager tar inn barn under ett år, som ikke har rett på plass, men koster kommunene store 

beløp. KS ser her behov for større kommunal styringsrett. Nesodden kommune opplever dette 

i liten grad som et problem. "Våre private barnehager forholder seg stort sett til barnehage-

lovens § 12 a, og kommunen har kunnet tilby plass til alle barn med rett siden 2009, selv med 

inntak av ca. 20 nullåringer per hovedopptak," kommenterer barnehagefaglig rådgiver. 

 

I oktober 2015 er det ni ledige plasser for store barn og én ledig plass for små barn. Ledige 

plasser der barnehagen ikke har barn på venteliste, offentliggjøres på Nesodden kommunes 

nettsider under "Ledig barnehageplass". 

 

Barnehagene skal hver måned rapportere om ledige plasser til Nesodden kommune. Barne-

hagefaglig rådgiver opplyser at dette ikke etterleves fullt ut. Rapporteringsplikten vil inn-

skjerpes i rutinebeskrivelser som oppdateres høsten 2015 (årshjul). Nesodden kommune 

benytter for øvrig Visma som fagsystem for barnehageopptak. 

 

6.2.3 Ventetid for barn som fyller ett år etter 1. september 

Nesodden kommune opplyser følgende på nettsiden "Søk barnehageplass": "De som søker om 

barnehageplass etter fristen er utløpt, mister den lovbestemte retten til barnehageplass. Hvilket 

tidspunkt du får tilbud, avhenger av når det blir plasser ledige."     

 

Barnehagefaglig rådgiver opplyser at utover i året er det normalt få ledige plasser, men det 

varierer fra år til år. "Det er stor sjanse for at barn som fyller ett år om høsten, må vente et 

halvt år – i verste fall til august neste år." 

 

2015 Budsjett (del 2 Rådmannens tilleggsforslag, s. 3) avsatte 384 000 kr til mer fleksibelt 

barnehageopptak, begrunnet med at regjeringen ønsket å øke fleksibiliteten i barnehageopp-

taket, slik at det blir redusert ventetid for familier med barn som fyller 1 år 1. september eller 

senere. Bevilgningen var tiltenkt innføringen av to barnehageopptak i året – en reform som 

statlige myndigheter imidlertid har utsatt.   

6.3 Vurdering 

94,5 % av Nesoddens barn 1 – 5 år har plass i kommunal eller privat barnehage (2014). Nes-

odden ligger dermed høyere enn sammenliknbare kommuner (90,5 %).  

 

Ved hovedopptaket i 2015 fikk 299 barn i Nesodden plass med start i barnehage i august. Alle 

søkere med rett fikk plass; målet om full barnehagedekning er nådd. Barn som fyller 1 år om 

høsten, må regne med å vente et halvt år på barnehageplass – noen ganger til august neste år.  
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7 BRUKERNES TILFREDSHET 

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Klager fra brukere til fylkesmannen bør være få.  

 Brukerne av barnehagene bør gi uttrykk for tilfredshet med tjenesten, inkludert dialogen 

med personalet.  

7.2 Fakta 

7.2.1 Klager fra foresatte 

Nesodden kommune har utarbeidet skjemaet Klage – vedtak om tildeling av barnehageplass 

2015 – 2016, som vedlegges brev med tilbud om barnehageplass i en barnehage som ikke er 

søkers 1. eller 2. valg. Skole- og oppvekstutvalget, som er klagenemnd for disse sakene, har 

behandlet følgende klager på tildelt barnehage: 

 2014: 0 klager. 

 2015: 6 klager. To av klagene ble tatt til følge, da det viste seg at foresatte hadde gitt 

mangelfulle opplysninger i søknad til hovedopptaket. Fire klager ble ikke tatt til følge.  

 

Klager på tildeling av barnehage avgjøres av kommunal klagenemnd. Andre klager på kom-

munal barnehage der Nesodden kommune fastholder sitt vedtak, går videre til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. Siste klage fra foreldre til Fylkesmannen kom i 2011 og gjaldt utformingen 

av et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp.  

 

7.2.2 Brukerundersøkelser 

 
Kilde: Kommuneforlagets Bedrekommune; Nesodden kommune. Skår 1 – 6 (best).  

Problemstilling nr. 5: Hvordan opplever brukerne (foresatte) tilbudet i barnehagen og dialogen 

med personalet i barnehagene? 
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Tabellen på forrige side oppsummerer en brukerundersøkelse av barnehager som Nesodden 

kommune gjennomførte i 2014. Undersøkelsen dekket alle ni kommunale barnehager, ni av 

12 private barnehager (ordinære) og syv av åtte familiebarnehager. Private barnehager velger 

selv om de vil delta i brukerundersøkelsene som Nesodden kommune arrangerer. 

 

På "helhetsvurdering" oppnådde Nesoddens private barnehager litt høyere gjennomsnittlig 

skår enn de kommunale barnehagene (5,4 mot 5,2). De kommunale barnehagene oppnådde 

om lag samme skår i 2012 (5,2), 2013 (5,3) og 2014 (5,2). Nesoddens kommunale barnehager 

var i 2014 på nivå med landsgjennomsnittet (5,2). 
 

Leder i Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Nesodden kommune understreker 

betydningen av universell utforming av skoler og barnehager og påpeker at utviklingen går 

fremover. Forskjeller mellom kommunale og private barnehager er ikke registrert.  

 

Revisors intervjuundersøkelse inkluderer en foreldrerepresentant i en privat barnehage, som 

på spørsmål om hva brukerne er mest tilfreds med i barnehagen svarer (spørsmål 3 i vedlegg 

3): "Stabilt personell med lavt sykefravær, og et godt og forutsigbart pedagogisk opplegg". Et 

verneombud i en privat barnehage svarer at uteområdet høster lovord fra foresatte. To tillits-

valgte i kommunale barnehager antar at foresatte er fornøyd med at barna er mye ute og at 

samarbeidet med foresatte om det pedagogiske opplegget er godt.  

 

Når det gjelder hva brukerne er minst tilfreds med i barnehagen (spørsmål 4), svarer foreldre-

representanten i en privat barnehage at noen foreldre ønsker et mer variert mattilbud. Ver-

neombudet i en privat barnehage svarer at foreldremedvirkning er et forbedringspunkt. Tillits-

valgt i en kommunal barnehage svarer at bygningen er uhensiktsmessig utformet; tillitsvalgt i 

en annen kommunal barnehage svarer at uteområdet er for lite. Av tre spurte kommunale 

styrere svarer to at foreldrene neppe er tilfreds med bygningsmassen.  

 

Tre ansatte gir i intervjuundersøkelsen uttrykk for at foreldremedvirkning, det vil si dialogen 

mellom foresatte og personalet, er et forbedringspunkt. Foreldrerepresentanten i en privat 

barnehage sier: "Foreldremedvirkning er forbedret ved at årsplan sendes på høring til foreld-

rene. Årlig brukerundersøkelse gjennomgås med foreldrene med sikte på forbedring."   

7.3 Vurdering 

Fylkesmannen har mottatt få klager på kommunale barnehager i Nesodden fra brukere/fore-

satte. Kommunens brukerundersøkelse for barnehager 2014 viste høy tilfredshet med kom-

munale barnehager og enda høyere tilfredshet med private barnehager (men tre av 12 private 

barnehager valgte å ikke delta i undersøkelsen).  

 

Revisors intervjuundersøkelse er ikke en brukerundersøkelse, men gir likevel et inntrykk av 

høy brukertilfredshet på mange områder, samt noe misnøye med bygningers og uteområders 

kvalitet. Personalets dialog med foresatte ansees stort sett som god, men oppgis av noen som 

et forbedringspunkt. Drøfting av årsplan og brukerundersøkelse med foresatte kan være gode 

tiltak.  
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VEDLEGG 1: UTDRAG FRA BARNEHAGELOVEN  

§ 1 Formål 

"Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og 

lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge 

på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for men-

neskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, ver-

dier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskeret-

tighetene. 

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg 

selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De 

skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. 

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. 

Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fel-

lesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering." 

 

§ 2 Barnehagens innhold  

"Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet. 

Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og 

aktiviteter. 

Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle 

bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur. 

Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at 

alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap. 

Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med 

utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. 

Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne 

sosiale forskjeller. 

Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer 

for barnehagens innhold og oppgaver. 

Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold. 

Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage 

fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten." 

 

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg  

"For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samar-

beidsutvalg." 

 

§ 6 Virksomhetens plikt til å søke godkjenning 

"Virksomheter som har ansvar for barn under opplæringspliktig alder, plikter å søke godkjen-

ning som barnehage..." 

 

§ 8 Kommunens ansvar 

"Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barneha-

gene drives i samsvar med gjeldende regelverk." 

 

§ 9 Fylkesmannens ansvar 

"Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunen utfører de oppgaver den som barnehagemyn-
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dighet er pålagt etter denne lov." 

 

§ 12 Samordnet opptaksprosess i kommunen 

"Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal 

legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold 

og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en 

samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og 

private barnehager sikres." 

 

§ 12a Rett til plass i barnehage 

"Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, 

har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med 

forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av 

kommunen." 

 

§ 14 Offentlig tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager 

"Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikke-kommunale barnehager 

i kommunen [...] Godkjente ikke-kommunale barnehager... skal behandles likeverdig med 

kommunale barnehager i forhold til offentlig tilskudd." 

 

§ 14 a Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager 

"Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen 

kan ha et rimelig årsresultat. [...] a) barnehagen kan bare belastes kostnader som direkte ved-

rører godkjent drift av barnehagen, [...] c) barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personal-

kostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager." 

 

§ 16 Tilsyn  

"Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Kommunen kan gi pålegg om 

retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virk-

somheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar 

seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten." 

 

§ 17 Styrer 

"Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen høg-

skoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. Kommunen kan innvilge dis-

pensasjon fra utdanningskravet..." 

 

§ 18 Barnehagens øvrige personale 

"Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer. [...] Kommunen kan gi dispensasjon 

fra utdanningskravet [...] Bemanningen skal være tilstrekkelig til at personalet kan drive en 

tilfredsstillende pedagogisk virksomhet."  
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VEDLEGG 2: KONTOR FOR MILJØRETTET HELSEVERN 

Barnehager i NESODDEN KOMMUNE – oversikt  
 

Barnehage Tilsynshyppighet Siste tilsyn Type tilsyn Godkjent 1 
Ikke godkjent 0 
Godkjent på vilkår 2 

Knerten 
Fam.barnehage 

3.år 30.04.2015 Egenmelding 1 

Balderblom fami-
liebarnehage 

3.år 30.04.2015 Egenmelding 1 

Hagebagen fami-
liebarnehage 

3. år 30.04.2015 Egenmelding 1 

Startgropa barne-
hage 

3.år 30.04.2015 Egenmelding 1 

Fjellveien barne-
hage 

3.år 15.10.2014 Uanmeldt befaring 1 

Solsikken Steiner-
barnehage 

3.år 20.11.2014 Befaring og IKS gjen-
nomgang 

1 

Sunnhagen bhg   3. år 29.12.2014 Har opplyst om for-
hold ved virksomheten 
i søknad om godkjen-
ning avdeling Fjell-
strand 

1  

Sunnhagen bhg 
avd. Fjellstrand 
(opprettet 2014) 

3. år 29.12.2014 Søknad om godkjen-
ning 

0 (2014) 

Trollskogen fami-
liebarnehage 

3. år 30.04.2015 Egenmelding 1 

Sletta barnehage 3. år 17.06.2013 IKS gjennomgang, ikke 
befaring 

1 

Vestsiden barne-
hage 

3.år 10.06.2013   2  
(04.05.2006) 

Askeladden bar-
nehage 

3.år 22.04.2010 Befaring 1 

Salamanderskogen 3.år 09.09.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1 

Bjørnemyr barne-
hage 

3.år 04.02.2013 Tilsyn, IKS 
gjennomgang 

2 (11.05.2006) 

Bergerkollektivet 
barnehage 

3.år 13.05.2013 Tilsyn 1 

Heia barnehage 3.år 05.06.2012 Befaring 1 

Ellingstad barne-
hage 

3.år 12.11.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

2 (02.05.2006) 

Hellvik barnehage 3.år 30.09.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1 
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Aurora Steiner-
barnehage 

3.år 07.10.2014 Befaring og IKS 
gjennomgang 

1 

Haslerud natur 
familiebarnehage 

3.år 25.11.2014 Befaring og IKS 
gjennomgang 

2 (22.06.2006) 

Alværn barnehage 3.år 02.10.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1 

Fjordvangen bar-
nehage 

3.år 16.09.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

0 (20.10.2006) 

Fager Skog barne-
hage 

3.år 12.09.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1 

Oksval barnehage 3.år 04.03.2014 Befaring og IKS 
gjennomgang 

2 (12.05.2006) 

Mosseliten & 
Hestehoven 
fam.bhg 

3. år 30.04.2015 Egenmelding 1  

Munkestien bhg 3. år 07.04.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

2 (13.12.2006) 

Kongleveien  3. år 01.04.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1  

Lilleengen fam. 
Bhg 

3. år 18.09.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang 

1 

Fagerstrand 
barnehage 

3.år 11.02.2014 Befaring, IKS 
gjennomgang  

0 (12.05.2006) 

 

Kontor for miljørettet helsevern i Enebakk, Frogn og Nesodden kommune, 31.8.2015.  

 

(Kontoret for miljørettet helsevern godkjenner ikke lenger virksomheter på vilkår, men denne 

endringen har ikke tilbakevirkende kraft. Enkelte virksomheter er derfor 'Godkjent på vilkår' 

(2) inntil godkjenning foreligger. At en barnehage får 'Ikke godkjent' (0), betyr ikke nødven-

digvis at den ikke kan drives videre, men manglende godkjenning vil innebære oppfølging fra 

kommunen, med sikte på å oppnå godkjenning.)   
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VEDLEGG 3: INTERVJUUNDERSØKELSE 

SPØRSMÅL 1 Hvordan vil du beskrive din barnehages kvaliteter? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

En god barnehage med forholdsvis høyt nivå på de fleste områder. 

Styrer 2 

(kommunal) 

Vår barnehage har skåret høyt på bruker- og medarbeiderundersøkelser 

(rundt 5 av 6). Vi har god fagkompetanse.  

Styrer 3 

(kommunal) 

Styrer og ped.ledere er alle barnehagelærere med tilleggsutdanning og lang 

erfaring. Også øvrige ansatte får kompetanseutvikling. Godt samarbeid med 

foreldre/FAU. 

Styrer 4 

(privat) 

Barnehagen holder et høyt faglig nivå. 

Styrer 5 

(privat) 

Omfattende pedagogisk innhold, bl.a. uteliv/tur og musikk. Lager maten 

selv. Liten barnehage der de ansatte er til stede hos barna.  

Styrer 6 

(privat) 

Bra lokaler og stort uteområde, stabilt personale og positive foreldre. 

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Gode rutiner; det meste er på stell. Alle ped.ledere har nå utdanning; assi-

stenter har utdannet seg til fagarbeidere. Jeg setter pris på å jobbe i en barne-

hage med mange avdelinger og stort fagmiljø. 

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Personalet er veldig fornøyd med barnehagen. 

Verneombud 

(privat) 

Nye lokaler, stort uteområde og stabil bemanning er viktige kvaliteter her.  

 

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Godt pedagogisk opplegg basert på en god og gjennomtenkt årsplan, samt et 

uteområde for fri lek i natur. Få avdelinger gir en oversiktlig barnehage. 

 

SPØRSMÅL 2 Hva vil du si om barnehagens økonomi? Svar:  

Styrer 1 

(kommunal) 

Vi klarer å holde oss innenfor budsjettet. Vikarbudsjettet kan være trangt. 

Styrer 2 

(kommunal) 

Lønnsbudsjettet er trangt, noe som begrenser bruk av vikar og overtid. Barna 

får ofte mer fri om sommeren enn foreldrene meldte i mai. Alle kommunens 

barnehager kan holde stengt to uker i juli, for å redusere driftsutgiftene.  

Styrer 3 

(kommunal) 

Økonomien er trang, især vikarbudsjettet. Barnehagenes driftsbudsjett har 

stått på stedet hvil i ti år. 

Styrer 4 

(privat) 

Økonomien er ikke kritisk, men heller ikke romslig. Barnehagen mottar 98 

% tilskudd fra kommunen.  

Styrer 5 

(privat) 

Økonomien er tålelig bra. Barnehagen er foreldreeid; overskudd går tilbake 

til barnehagen.  

Styrer 6 

(privat) 

Private barnehager har to inntekter: foreldrebetaling og offentlig tilskudd. 

Foreldrebetalingen begrenses av lovbestemt makspris på 2580 kr (+ mat) per 

måned. Offentlig tilskudd til vår to-avdelings barnehage utgjør 4,2 mill. kr 

(98 %) årlig. Dersom satsen økte til 100 %, ville vi fått 86 000 kr mer. Nå 

må vi også betale eiendomsskatt (12 900 kr for 2014 og 9 200 kr for 2015). 

Dette er betydelige beløp for en liten barnehage. Barnehagen gikk med et 

underskudd på 300 000 kr i 2014. Derfor har vi nå sett oss nødt til å gå fra 

ytelsespensjon til innskuddspensjon for de ansatte. Økonomien presser oss  
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(Styrer 6 

forts.) 

kanskje til å utvide småbarnsavdelingen fra 10 til 14 barn. Økonomien har 

også vært uforutsigbar: Etter at vi bygget nytt lokale, fikk vi ekstra kapital-

tilskudd i et par år, men så falt det bort. 98 % offentlig tilskudd og eien-

domsskatt er ikke likebehandling. På toppen av det hele hører vi mistenke-

liggjøring om profitt til eierne. I løpet av 22 års drift har barnehagens eiere 

aldri tatt ut utbytte! 

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Personalet i barnehagen er sparsommelig: Vi lager maten fra bunnen av, 

gjenbruker formingsmateriell og er kreative med hjemmelagde leker; inn-

kjøp av leker, som barna har mer enn nok av hjemme, begrenses. Nesodden 

kommune er fattig, men heldigvis rask til å sette inn vikar.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Helt grei økonomi.  

Verneombud 

(privat) 

Jeg kjenner ikke barnehagens regnskap. Men det settes inn vikarer, og feil 

og mangler utbedres. 

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Har inntrykk av at økonomien balanserer akkurat. Vi er nøysomme med få 

varme måltider.  

 

SPØRSMÅL 3 Hva tror du brukerne (foresatte) er mest tilfreds med i din barnehage? 

Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Beliggenhet, det pedagogiske tilbudet og bygningsmassen (åtte gammel bar-

nehage). 

Styrer 2 

(kommunal) 

Vi skårer høyest på måten foreldre blir møtt på av personalet. De uttrykker 

tilfredshet også med det pedagogiske opplegget. 

Styrer 3 

(kommunal) 

Foreldrene opplever nok at barna blir sett og tatt godt vare på – god omsorg 

med høy faglig kvalitet. 

Styrer 4 

(privat) 

Brukerne er nok mest tilfreds med det pedagogiske innholdet i barnehagen. 

Styrer 5 

(privat) 

Personalets tilstedeværelse, mye uteliv på lekeplasser i skogen, ekskursjoner 

til Oscarsborg m.m., samt mye sang og musikk.  

Styrer 6 

(privat) 

Brukerundersøkelsen 2015 ga høy skår (totalt 5,3), især på barnas trivsel, 

barnehagens tilgjengelighet og fysisk miljø (uteområde og lokaler). Stabilt 

personell med lite fravær er også en fordel.  

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

At barna er mye ute, uansett vær. Foreldrene føler seg dessuten trygge. Vårt 

motto "Vi får det til!" virker positivt på foreldrene. Brukerundersøkelse 2015 

ga skår over gjennomsnittet.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Samarbeidet med foreldrene om det pedagogiske opplegget settes pris på.  

Verneombud 

(privat) 

Uteområdet høster mange lovord. Brukerundersøkelse 2015 ga barnehagen 

skår over 5 på alle spørsmål.  

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Stabilt personell med lavt sykefravær, og et godt og forutsigbart pedagogisk 

opplegg. 

 

SPØRSMÅL 4 Hva er brukerne minst tilfreds med i din barnehage? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

For få varme måltider i uka; mange vil ha det daglig. Årlige brukerundersø-

kelser viser likevel høy tilfredshet blant foreldrene (rundt 5). 

Styrer 2 

(kommunal) 

Det fysiske miljøet, især innendørs. Vårt bygg er over 30 år gammelt uten 

moderne løsninger (beregnet på mange halvdagsplasser m.m.). 
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Styrer 3 

(kommunal) 

Bygningsmassen, som er gammel og delvis nedslitt. Noe bygningsvedlike-

hold skjer nå, men mye gjenstår. 

Styrer 4 

(privat) 

Enkelte foreldre synes at vi har en "flytende organisering", fordi plasse-

ringen av barn på grupper kan endres etter opptak i august.  

Styrer 5 

(privat) 

Støyproblemer i fjor er nå løst. Liten barnehage med få barn i gruppene kan 

være et minus, men foreldrene er nok stort sett veldig fornøyd.  

Styrer 6 

(privat) 

Vi skårer litt lavere på foreldremedvirkning.  

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Bygningen er uhensiktsmessig utformet. Garderoben er trang og uten opp-

bevaringsplass. Noen dører kan ikke lukkes, og det er litt støy.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Uteområdet er for lite og har for få lekeapparater for de største barna, men 

dette henger sammen med at det er en midlertidig barnehage.  

Verneombud 

(privat) 

Foreldremedvirkning er et forbedringspunkt.  

Foreldrerepre- 

sentant (pri-

vat) 

Et mer variert mattilbud ønskes av noen foreldre. Personalet kan virke over-

drevent påpasselig ved "sykt barn" (ringer foreldrene ved marginalt høyere 

kroppstemperatur).  

 

SPØRSMÅL 5 Har Nesoddens kommunale og private barnehager et likeverdig tilbud 

til barn/foreldre? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Mitt inntrykk er at tilbudet er likeverdig. 

Styrer 2 

(kommunal) 

Jeg har inntrykk av at tilbudet er likeverdig.  

Styrer 3 

(kommunal) 

Mitt inntrykk er at tilbudet er likeverdig med høy kvalitet i både kommunale 

og private barnehager. Private barnehager kan ha en pedagogisk profil med 

vekt på kunst/forming el.l. og dermed et bedre tilbud på dette området.  

Styrer 4 

(privat) 

98 % i tilskudd til de private barnehagene kan gi litt snauere tilbud til barna.  

Styrer 5 

(privat) 

De private barnehagene er like gode som de kommunale. Litt variert peda-

gogisk innhold mellom barnehagene er en fordel.   

Styrer 6 

(privat) 

Tilbudet til brukerne er likeverdig. Private tilfører Nesoddens barnehager et 

mangfold i det pedagogiske opplegget. Noen private barnehager har kortere 

åpningstid. 

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Fra mitt tidligere arbeid i privat barnehage er inntrykket at tilbudet er like-

verdig. Private barnehager kan ha noe større barnegrupper og færre ansatte 

om morgen og kveld.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Jeg tror tilbudet er likeverdig. 

Verneombud 

(privat) 

Vet ikke.  

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Tilbudet er likeverdig. Vår private barnehage har minst like gode fasileter 

(lokaler og uteomåde) som kommunale barnehager.  

 

SPØRSMÅL 6 Blir barn med særlige behov ivaretatt i din barnehage? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Barn med særlige behov blir ivaretatt.  
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Styrer 2 

(kommunal) 

Barn med særlige behov blir godt ivaretatt per i dag. Vi har fortsatt pedago-

ger i disse stillingene. Kommuneadministrasjonen har gitt beskjed om at ved 

rekruttering til støtteressurser skal assistenter tilsettes, for å spare penger. 

Dette gjør meg bekymret for kvaliteten på spesialpedagogikk fremover.  

Styrer 3 

(kommunal) 

Barn med særlige behov ivaretas – med støtteressurser fra kommunen. 

Styrer 4 

(privat) 

Når enkeltvedtak fattes, søker private barnehager lønnsmidler hos kommu-

nen på lik linje med kommunale barnehager. Det kommunale tilskuddet 

dekker enkeltvedtaket, men ikke mer, selv om vi ofte mener det er behov for 

mer. Vi ansetter utfra de støtteressursene vi får tildelt. 

Styrer 5 

(privat) 

Jeg mener de blir ivaretatt. I samråd med foreldre og kommunen settes det 

inn støtteressurser. 

Styrer 6 

(privat) 

Når vi har hatt barn med særlige behov, søker vi støtteressurs – og får ca. 

halvparten av det vi søker om. Men vi har fått det til; barna blir ivaretatt. 

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Barna blir ivaretatt! Kommunen gir støtteressurser. Men at pedagoger 

erstattes med assistenter, er betenkelig.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Barn med særlige behov blir veldig godt oppfulgt.  

Verneombud 

(privat) 

De blir ivaretatt. For tiden har vi ingen barn med særlige behov. 

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Vet ikke; jeg har ikke hatt befatning med det. 

 

SPØRSMÅL 7 Er HMS for barn og ansatte i din barnehage tilfredsstillende? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

HMS/internkontrollsystemet i kommunale barnehager ble oppgradert i 2014 

med omfattende bidrag fra styrerne. Det skilles nå mellom HMS for barn og 

HMS for voksne (overlapper mye). Vår barnehage har svært lav skadesta-

tistikk. Både barn og pesonell er trygge her.   

Styrer 2 

(kommunal) 

En ny HMS-ordning for kommunale barnehager er utarbeidet. Barnehagen 

har verneombud. Virksomhet Eiendom har jevnlig kontroll med lekeplas-

sene. Akutte avvik meldes direkte; de blir raskt fulgt opp. Jeg har også regi-

strert avvik i Kvalitetslosen, men er usikker på oppfølgingen av dette. Etter 

medarbeiderundersøkelser lager vi en oppfølgingsplan. Konklusjonen er at 

HMS for barn og ansatte er bra. 

Styrer 3 

(kommunal) 

Kontoret for miljørettet helsevern hadde tilsyn i juni 2013 og konkluderte 

med åtte avvik, hvorav de fleste er lukket (radon, inneklima, førstehjelps-

skrin og manglende asfalt). Noen avvik gjenstår fortsatt (ødelagte himlings-

plater, slitt gulv, skitne ventilåpninger, støy fra ventilasjonsanlegg og 

manglende overbygg over utendørs soveområde).  

Styrer 4 

(privat) 

Vi har et godt HMS-system, som er godkjent av kontoret for miljørettet hel-

severn. De hadde tilsyn her i fjor.  

Styrer 5 

(privat) 

HMS er veldig bra. Verneombudet går runde hver måned, der han ser på 

brannfare, lekeplass etc. og skriver rapport til styrer. Avvik følges opp.  

Styrer 6 

(privat) 

Et godt HMS-system er på plass i barnehagen. Endringer i regelverk (f.eks. 

om kylling-tilberedning, flåttbitt og katastrofeberedskap) blir raskt imple-

mentert. Barnehagen har hatt tilsyn og blitt godkjent.  

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Vi har verneombud og bedriftshelsetjeneste. Både barn og ansatte er trygge 

hos oss. 
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Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

HMS er bra. 

Verneombud 

(privat) 

Vår barnehage har gode rutiner og et trygt miljø for barn og ansatte. Vi bru-

ker HMS-systemet Barnet. Verneombudet går tre vernerunder årlig, bl.a. i 

forkant av dugnad, har en sjekkliste med rundt 50 sjekkpunkter og skriver 

rapport. Styrer følger opp, og avvik utbedres raskt. Kontoret for miljørettet 

helsevern besøkte oss i våres. Ansatte er klar over sitt ansvar for barna.  

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

HMS er god; barna er trygge. Gjerder er polstret etc.  

 

SPØRSMÅL 8 Følger kommunen opp din barnehage på en god måte? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Kommuneadministrasjonens oppfølging er god: årlige dialogmøter med 

kommunalsjefen her i barnehagen, og omfattende tilsyn fra barnehageeier/ 

kommunen og kontoret for miljørettet helsevern. 

Styrer 2 

(kommunal) 

Vi har årlige dialogmøter og månedlige styrermøter med kommunalsjefen. 

Vi får trolig tilsyn i høst. Fagutvikling står sentralt i kommunens oppfølging. 

Styrer 3 

(kommunal) 

Ved omorganiseringen 1.1.2012 ble barnehagene oppgradert til virksomhe-

ter, noe som er bra, men stadig flere oppgaver flyttes ut uten at ressurser 

følger med. Administrasjonen følger opp barnehagene på en positiv måte, 

men det merkes at også deres bemanning er "tynnet ut".  

Styrer 4 

(privat) 

Da jeg var nyansatt som styrer, fikk jeg god introduksjon av kommunen. To 

fagdager årlig for alle barnehageansatte er bra, men hyppigere styrermøter 

for private og kommunale barnehager etterlyses. Vi har en ansatt som nå tar 

barnehagelærerutdanning, men denne får ingen finansiell støtte av kommu-

nen, noe vi opplever som skjevdeling. Jeg slutter meg også til kritikken om 

at kommunen tenker "vi og de".   

Styrer 5 

(privat) 

Styrere i private barnehager har kontakt med barnehagekontoret, som 

arrangerer styrermøter for private barnehager om lag hver 2. måned. 

Styrer 6 

(privat) 

Private barnehagers samarbeid med kommunen er på vei til å bli bedre! 

Misnøyen har dreid seg om to ting: økonomi og kommunalt ansattes til-

gjengelighet. Folkevalgte og rådmann/kommunalsjef trenger kanskje mer 

kunnskap om private barnehagers pressete økonomi. Fravær (sykdom, kurs) 

i kommuneadministrasjonen på flere fagområder er en utfordring; vi må 

vente på svar. Felles fagdager de siste tre årene er positivt, men så langt har 

det ikke passet inn i vår barnehages årshjul; vi har hatt våre egne plandager.  

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Vi registrerer avvik, men utbedring kan ta lang tid. Behovet for overbygd 

soveplass ute er meldt i mange år, men ingen ting skjer. Kommunens tilsyn 

med egne barnehager er litt bukken og havresekken.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Kommunens oppfølging er god. Kommunalsjefen var på besøk i våres. 

Verneombud 

(privat) 

Vet ikke.  

Foreldrerepre- 

sentant (pri-

vat) 

Kommunens oppfølging av de private barnehagene ved barnehageopptak har 

skapt misnøye. Finansieringsmodellen (gitt av staten) er uforutsigbar; ny 

modell fra 2016 blir trolig bedre.  
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SPØRSMÅL 9 Har barnehagen gode ledere, dvs. styrer og ped.ledere? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Ass. styrer er meget godt kvalifisert, og ped.lederne er gode. Medarbeider-

undersøkelse ga også styrer høy skår.  

Styrer 2 

(kommunal) 

Medarbeiderundersøkelse ga styrer høy skår. Jeg legger vekt på tydelig 

ansvarfordeling. Vi har ukentlige ped.ledermøter. 

Styrer 3 

(kommunal) 

Jeg fikk høy skår i medarbeiderundersøkelse. Ped.lederne er også dyktige – 

faglig sterke og selvstendige. 

Styrer 4 

(privat) 

Alle unntatt én ped.leder er nå utdannet barnehagelærer. Ledergruppa deltar 

i løpende fagutvikling med kurs og fagkvelder.   

Styrer 5 

(privat) 

Jeg mener både styrer og ped.ledere er gode – med lang erfaring.   

Styrer 6 

(privat) 

Ped.lederne har barnehagelærerutdanning og er gode. Styrer fikk høy skår i 

medarbeiderundersøkelse. 

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Jeg er fornøyd med lederne.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Lederne er gode! 

Verneombud 

(privat) 

Både styrer og ped.ledere gjør en utmerket jobb.  

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Lederne er gode. Styrer er tydelig.  

 

SPØRSMÅL10 Barnehagens utviklingsarbeid – hva jobber dere mest med nå? Svar: 

Styrer 1 

(kommunal) 

Årsplanen har Sammen i lek og læring som satsningsområde, dvs. samspill 

mellom barn og aktive voksne. Årets prosjekt er Skal vi leke en bok.   

Styrer 2 

(kommunal) 

Informasjon til foreldrene om deres barn er et utviklingsområde som vi 

arbeider med, jf. signaler i brukerundersøkelse. 

Styrer 3 

(kommunal) 

Lek er barnehagens satsningsområde nå. 

Styrer 4 

(privat) 

Arbeidsgiver har tilrettelagt for videreutdanning/kompetanseheving over 

flere år: Én ansatt har fullført barnehageutdanning, og én er underveis i stu-

diet. To har tatt fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Flere ansatte har 

også gjennomført Kompass (15 studiepoeng) ved Høgskolen i Oslo og 

Akershus. Vi er øvingsbarnehage for barnehagelærerstudenter.   

Styrer 5 

(privat) 

Språk/kommunikasjon/tekst (ett av temaene i statlig rammeplan) og sosial 

kompetanse hos barna er våre satsningsområder nå.  

Styrer 6 

(privat) 

Mye uteaktivitet i Friluftslivets år med kreativ lek. Gjenbruk er også et 

tema nå.  

Tillitsvalgt 1 

(kommunal) 

Det siste året har vi utviklet uteleken for å gi de eldste barna større utford-

ringer. Voksenrollen har vi også hatt et lite prosjekt på.  

Tillitsvalgt 2 

(kommunal) 

Rollespill og lek er tema høsten 2015.  

Verneombud 

(privat) 

Lek, især friluftsliv, er vårt fokus nå. Vi er opptatt av kreativitet og frilek 

(ikke voksenstyrt lek). 

Foreldrerepre- 

sentant(privat) 

Foreldremedvirkning er forbedret ved at årsplan sendes på høring til foreld-

rene. Årlig brukerundersøkelse gjennomgås med foreldrene med sikte på 

forbedring.   
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VEDLEGG 4: NORSK BARNEHAGESEKTOR 

 

1 Bransjeopplysninger 

Utdanningsdirektoratets nettsider (Udir.no/Barnehage/Statistikk) gir følgende fakta om norsk 

barnehagesektor i 2014: 

 "Antallet ordinære barnehager og familiebarnehager er redusert fra 6176 i 2013 til 6084".  

 "I 2014 var det 286 414 barn som gikk i barnehage. Dette er 750 færre enn året før. [...] 

Fra 2008 til 2014 har det blitt 25 000 flere barn i barnehage. Toåringene er den gruppen 

som har økt relativt mest, med en økning på 13 prosent siden 2008." I norske barnehager 

er det 2145 nullåringer, 41 145 ettåringer stigende til 63 746 femåringer. 

 51,5 % av barn 1 – 5 år går i kommunale barnehager. Andelen barn i kommunale barne-

hager falt noe fra 2013 (51,9 %) til 2014 (51,5 %).  

 Norske barnehager (kommunale og private) sysselsetter i 2014 74 998 årsverk, hvorav 

5043 styrere, 23 639 pedagogiske ledere, ytterligere 1112 barnehagelærere eller tilsvaren-

de, 10 758 barne- og ungdomsarbeidere og 26 820 assistenter m.fl. 

 

Telemarksforsking har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet rapporten Kostnader 

i barnehager i 2013 og nasjonale satser for 2016. Rapporten avdekker kostnadsvariasjoner 

mellom kommunale og ikke-kommunale (private) barnehager i Norge basert på regnskap 

2013: 

 "Kostnad pr. plass vokser med 4,6 % i ikke-kommunale barnehager og 2,9 % i kommu-

nale barnehager [fra 2012 til 2013], og ikke-kommunale ordinære barnehager har nå 6,3 % 

lavere kostnader enn kommunale barnehager." (s. 2)  

 "De kommunale barnehagene har et kostnadsnivå som ligger godt over de ikke-kommu-

nale barnehagene, i underkant av kr 20 000 pr. plass i 2013 (barn tre år og eldre). Av dette 

er nær kr 12 000 et resultat av at kommunale barnehager har høyere kostnader til særskilt 

tilrettelegging." (s. 7) 

 "Den generelle utviklingen går mot mindre kostnadsforskjeller mellom de kommunale og 

ikke-kommunale barnehagene. I 2009 hadde de ikke-kommunale barnehagene 9,2 % lave-

re kostnader til ordinær drift, sammenlignet med de kommunale barnehagene, mens for-

skjellen i 2013 var på 6,3 %." (s. 7) 

 "Bemanningstetthet og personalkostnader pr. årsverk kan i stor grad forklare kostnadsfor-

skjellene mellom barnehagene. Kommunale barnehager har over flere år redusert ressurs-

bruken på andre kostnadselementer enn personal og kapital." [...] "De kommunale barne-

hagene har høyere bemanningstetthet enn de ikke-kommunale barnehagene. Dette gjelder 

også når vi ser bort fra personal knyttet til barn med særlige behov." (s. 7) 

 "Totale kostnader til barnehager i 2013 beløper seg til 45,6 mrd. kr, fordelt på 25,25 mrd. 

til kommunale barnehager og 20,36 mrd. til ikke-kommunale barnehager." (s. 8) 

 "I de kommunale barnehagene finansierer kommunene 84,3 % av kostnadene, mens ande-

len kommunal finansiering er 78,8 % i de ikke-kommunale barnehagene". (s. 8) 

 "De ikke-kommunale barnehagene går i overskudd samlet sett, med 2,9 % av samlede 

kostnader i ordinære barnehager og 4,8 % i familiebarnehager." (s. 8) 

 "Utviklingen i barnehagestrukturen er som tidligere at det går mot større enheter, færre 

familiebarnehager og færre statlige og fylkeskommunale barnehager." (s. 8) 

 "721 av de ikke-kommunale ordinære barnehagene gikk i 2013 med underskudd (31 %). 

Underskuddet i disse barnehagene utgjør 1,14 % av de samlede kostnadene for ordinære 

ikke-kommunale barnehager. 1611 av de ikke-kommunale ordinære barnehagene gikk 
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med overskudd eller i null. Samlet sett gikk de ordinære barnehagene med overskudd, til-

svarende 2,90 % av de samlede kostnadene." (s. 50) 

 

Rapportforfatter Trond Erik Lunder utdyper til revisor at overskuddet i private barnehager er 

relativt uforandret de senere år. I rapporten Gullgraving i sandkassa? (2011) om private bar-

nehager fant han at det var "drøyt 30 % av de ordinære barnehagene som har negativt årsre-

sultat. [...] 207 barnehager har mer enn en million kroner i overskudd. 18 av de 20 barnehage-

ne med høyest overskudd i kroner er aksjeselskaper. Disse har i gjennomsnitt... over 140 plas-

ser." (s. 27) 

 

Revisor oppsummerer:  

 69 % av landets ikke-kommunale barnehager (ordinære) går med overskudd. 

 9 % av landets ikke-kommunale barnehager (ordinære) går med høyt overskudd – over en 

million kr per år (per barnehage).  

 Forutsetningen for høyt overskudd er stordrift: minst fem avdelinger i barnehagen og 

gjerne mange barnehager i konsernet.  

 

Dagens Næringsliv hadde 2.11.2014 et oppslag om Norlandia Care Group, som eier og driver 

121 barnehager: "Veksten tok av etter barnehagereformen", og eierne er blitt "milliardærer på 

barnehager". Mange eiere av private barnehager, især enkeltstående, hevder på den annen side 

at økonomisk overskudd er vanskelig å oppnå i en bransje med prisregulering/makspris. 

Begge deler er fasetter av virkeligheten for private barnehager.  

 

2 Trender i norsk barnehagesektor 

Barnehagereformen som Stortinget vedtok i 2003, innebar at alle ettåringer fra 2009 skulle få 

tilbud om barnehageplass, det vil si full barnehagedekning. Barnehageløftet medførte kraftig 

utbygging av barnehager på kort tid. I tillegg har fire endringer funnet sted i norsk barnehage-

sektor de senere år (oppsummert av barnehagefaglig rådgiver Tone Årbostad-Moe):   

1. Mer administrasjon: Både kommuneadministrasjonen og barnehagestyrerne har fått flere 

administrative oppgaver.  

2. Kompetanseheving: Kommunene har tilrettelagt for et omfattende program for etterut-

danning, der ansatte utdannes til barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider. Assi-

stenter tilbys kurs for heving av barnehagefaglig grunnkompetanse.  

3. Høyere status: Barnehagenes status i samfunnet har steget. Det samme har barnehage-

ansattes lønn.  

4. Mer tilsyn: Datatilsynet, Mattilsynet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen, Kontor for miljø-

rettet helsevern, kommuneadministrasjon og revisjon – alle fører tilsyn og kontroll med 

barnehagene.  

 

3 Pensjon for barnehageansatte 

Ansatte i Nesodden kommune har tjenestepensjon i KLP (Kommunal Landspensjonskasse). 

Arbeidsgiver betaler en pensjonspremie på 17,5 % av lønn i 2015 og 17,1 % i 2016. Ansatte 

betaler 2 % av lønn til tjenestepensjon, slik tilfellet også er i private barnehager. 

 

Ansatte i statlig og kommunal sektor har en ytelsesbasert pensjonsordning som sikrer dem 66 

% av sluttlønn (folketrygd + tjenestepensjon), forutsatt alder 67 år og minimum 30 års opptje-

ning. Etter pensjonsreformen som Stortinget vedtok i 2011, gjelder dette imidlertid bare for 

dem som er født før 1.1.1959. For yngre arbeidstakere synker pensjonen som følge av leve-
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alderjustering.  

 

KLP Magasinet (oktober 2015, s. 31) forklarer: "Både tjenestepensjon og folketrygden skal 

levealderjusteres, og vil derfor gradvis utgjøre en mindre andel av sluttlønnen (pensjons-

grunnlaget) for fremtidige pensjonister." SSBs rapport Langsiktige utfordringer i offentlig 

tjenestepensjon (2015) utdyper: Ansatte med offentlig tjenestepensjon som går av med 

pensjon i 2030, risikerer å få under 50 % av lønn i pensjon hvis de går av ved 67 år. SSBs 

beregninger viser at yngre ansatte i offentlig sektor kan få lavere pensjon enn tilsvarende 

ansatte i privat sektor med innskuddspensjon.  

 

Levealderjusteringen innebærer, etter revisors inntrykk, at arbeidstakere født etter 1990 må 

jobbe ca. fem år lengre for å få full pensjon. Normal pensjonsalder høynes fra 67 år til 72 år. 

 

Spesialrådgiver i Fagforbundet skriver til revisor: "I PBL-området har vi i dag tariffavtalt en 

privat ytelsesordning. Sett fra de ansattes ståsted er dette en trygg og bra pensjon, men ikke 

like omfattende og god som en offentlig tjenestepensjon. Imidlertid er ikke den private ytel-

sesordningen tilpasset pensjonsreformen, og er derfor en løsning som må endres/tilpasses. I 

dagens regime er da enten en innskuddspensjon eller en hybrid tjenestepensjon det som er 

aktuelt. For vår del vurderes en innskuddspensjon å være en uaktuell løsning, her blir alt 

ansvar overført til den ansatte og det vil være en mye mer usikker ordning enn det ansatte i 

kommunale barnehager har. En hybrid tjenestepensjon kan være et mulig alternativ, dersom 

kvaliteten blir bra nok på innskuddssatser og garantier. Når det gjelder de konkrete tallene, så 

viser de at mange som får ny ordning må ha vesentlig lønnskompensasjon i tillegg, for å 

komme ut om lag som de ville gjort med gammel ordning."  

 

Fagforbundets spesialrådgiver tilføyer: "Offentlig tjenestepensjon er svak for yngre mennes-

ker, ned mot 50 % i samlet pensjon ved 67 år om en del år (derfor er vi i gang med å revidere 

denne, fordi den blir for dårlig). Den private ytelsesordningen som PBL har, er ikke tilpasset 

pensjonsreformen, dvs. den har ikke levealdersjustering. Denne blir derfor i praksis ubrukelig 

på litt sikt fordi den ikke er tilpasset ny folketrygd og levealdersjusteringen."   

 

Direktør for interessepolitikk i PBL opplyser til revisor at private barnehager betaler en pen-

sjonspremie på rundt 15 %, men i motsetning til for offentlig pensjon utjevnes ikke premien; 

den varierer fra barnehage til barnehage. I tariffoppgjøret 2015 (mellomoppgjør) har PBL gått 

inn for en pensjonsreform for sine 1750 barnehager med 26 000 ansatte: overgang til inn-

skuddsbasert pensjon. Forslaget innebærer at arbeidsgivers pensjonspremie vil synke til 5 % 

av lønn (+ 10 % over 7,1 G, 627 000 kr). Direktør for interessepolitikk tilføyer at dette må 

"ses i sammenheng med overgangs-/kompensasjonsordninger. I sum blir neppe pensjon særlig 

mye billigere for private barnehager, men det blir mer forutsigbart." PBL skriver på sine nett-

sider at "det tilbudet vi har lagt frem enten betyr at ansatte vil få det samme som i dag (gjelder 

om lag 2/3 av alle ansatte), eller en bedre ordning (1/3 – særlig de yngste)."  

 

Regjeringen har bestilt en rapport, som skal leveres i november 2015, om ny pensjonsordning 

for ansatte i offentlig sektor med overgangsregler fra dagens ordninger.  
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VEDLEGG 5: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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