
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forvaltningsrevisjon | Oppegård kommune 

Internkontroll i barnehager 
November 2017 

 



  

«Internkontroll i barnehager» 

November 2017 

Rapporten er utarbeidet for 

Oppegård kommune av Deloitte AS. 

Deloitte AS 

Postboks 6013 Postterminalen, 

5892 Bergen 

tlf: 51 21 81 00 

www.deloitte.no 

forvaltningsrevisjon@deloitte.no 

http://www.deloitte.no/


3  

Sammendrag  

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har 

vært å vurdere i hvilken grad det er etablert et system for internkontroll som ivaretar kommunelovens krav 

om betryggende kontroll med de kommunale barnehagene i Oppegård. Videre har det vært et formål å 

undersøke hvorvidt kommunen som lokal barnehagemyndighet gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn 

bidrar til å sikre at også private barnehager har systemer for internkontroll som sikrer at regelverket som 

gjelder for barnehager etterleves. Det har også vært et formål å undersøke i hvilken grad det er etablert 

system og rutiner som bidrar til å sikre at barnehagene i kommunen oppfyller kravene om meldeplikt til 

barnevernstjenesten.  

Revisjonen har gått gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er gjennomført intervju med 

til sammen sju personer. I tillegg er det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse i kommunale og 

private barnehager i kommunen.  

Forvaltningsrevisjonen viser at det er stilt overordnede krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i 

alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og årshjul. 

Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til kommunalsjef er sentralt i 

kommuneledelsens oppfølging av barnehagenes arbeid. 

Samtidig har undersøkelsen avdekket mangler i kommunens arbeid med internkontroll på 

barnehageområdet. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til å uforme egne 

internkontrollsystemer og fylle internkontrollhåndboken med innhold.  Revisjonen vil peke på at det ikke 

er etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 

barnehagene, og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 

sentrale arbeidsprosesser. Det er blant annet ikke i tilstrekkelig grad etablert system som sikrer 

gjennomføring av risikovurderinger knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet, og at risikoer 

håndteres og følges opp i samsvar med krav til god internkontroll. Revisjonen mener også det er en 

betydelig svakhet ved internkontrollen at kommunen ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt for 

systematisk avviksmelding i barnehagene, og ikke har en systematisk tilnærming til aggregering og 

gjennomgang av avvik. Revisjonen vil understreke at jevnlig ledelsesgjennomgang av internkontroll på 

barnehageområdet er viktig for å sikre at internkontrollsystemet er oppdatert og sikrer betryggende 

kontroll i samsvar med kommuneloven. 

I rollen som lokal barnehagemyndighet innhenter kommunen informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet 

gjennom fast rapportering, og gjennom månedlige ledernettverk og bruker- og medarbeiderundersøkelser, 

samt dialog med barnehager og foreldre. Undersøkelsen viser samtidig at kommunen ikke har etablert 

systemer for å benytte innsamlet informasjon til å gjennomføre overordnede risikovurderinger med tanke 

på å kartlegge og avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. Det er heller ikke 

utarbeidet en risikobasert tilsynsplan, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet 

opplyses å være hendelsesbaserte. Kommunen har ikke systematisk gitt veiledning med tanke på å sikre 

at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har 

etter revisjonens mening ikke etablert tilfredsstillende systemer for å påse at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk etter barnehageloven og at det er etablert internkontrollsystemer. 

Kommunen har gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten, 

meldeskjema for bekymring og en drøftingstelefon etablert systemer for å sikre at det gis opplysninger til 

barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Barnevernstjenesten i kommunen 

opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. Det er heller ikke 

barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av bekymring fra 

barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Videre har kommunen etablert flere faste samarbeidsfora 

mellom barnehager og barneverntjenesten, både på systemnivå og i enkeltsaker, som etter revisjonens 

oppfatning er i samsvar med anbefalinger fra anbefalinger i veiledningsmateriell fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. Revisjonen vil likevel trekke frem behov for jevnlig evaluering av at foraene 
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fungerer etter intensjonen for å sikre hensiktsmessig samhandling mellom barneverntjenesten og 

barnehagene i kommunen. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Oppegård kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger.
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. 

Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Oppegård kommune i sak KU-6/17, 16. mars 2017. 

 

I overordnet analyse som ligger til grunn for kommunens plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 pekes 

det på utfordringer knyttet til internkontrollsystem og avvikssystem for barnehager. Særlig trekkes det 

frem at det ikke er tatt i bruk elektroniske løsninger, og at avvik fortsatt meldes på papir. I forbindelse 

med en gjennomgang av internkontrollen ønsker kontrollutvalget at det også undersøkes i hvilken grad 

barnehagene i kommunen formidler bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten i kommunen. 

Forvaltningsrevisjonen omfatter både kommunale og private barnehager. Siden kommunens ansvar og 

myndighet overfor barnehagene er avhengig av om barnehagene er kommunale eller private, er forslag til 

formål og problemstillinger utformet slik at både kommunale og private barnehager omfattes av 

undersøkelsen. 

 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med prosjektet er å vurdere i hvilken grad det er etablert et system for internkontroll som ivaretar 

kommunelovens krav om betryggende kontroll med de kommunale barnehagene i Oppegård. Videre er det 

et formål å undersøke hvorvidt kommunen som lokal barnehagemyndighet gjennom godkjenning, 

veiledning og tilsyn bidrar til å sikre at også private barnehager har systemer for internkontroll som sikrer 

at regelverket som gjelder for barnehager etterleves. Det er også et formål å undersøke i hvilken grad det 

er etablert system og rutiner som bidrar til å sikre at barnehagene i kommunen oppfyller kravene om 

meldeplikt til barnevernstjenesten. 

På bakgrunn av formålet med prosjektet ble det formulert følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad har kommunen etablert et internkontrollsystem som skal bidra til å sikre 

at de kommunale barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk?  

a. I hvilken grad har kommunen utarbeidet felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård?  

 

b. I hvilken grad gjennomføres risikovurderinger som en del av internkontrollen i kommunale 

barnehager i Oppegård, både på enhetsnivå og overordnet nivå, og i hvilken grad er det 

etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene med risikoreduserende tiltak?  

 

c. I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i kommunale barnehager? 

 

d. I hvilken grad er det etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem for å avdekke, følge 

opp og lukke avvik i barnehagene?  

 

e. I hvilken grad er det etablert et system for rapportering som gjør det mulig for 

kommunen å ha oversikt over, og kontroll med, barnehagenes virksomhet og eventuelle 

mangler?  

 

f. Er det etablert systemer for å sikre at barnehagene oppfyller spesifikke krav til 

internkontroll som går frem av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 

 

g. I hvilken grad har kommunen etablert rutiner for oppfølging av internkontroll i 

kommunale barnehager i Oppegård kommune for å sikre at den fungerer slik den er tenkt 

og bidrar til forbedringsarbeid? 
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2. I hvilken grad har kommunen som lokal barnehagemyndighet systemer for å påse at 

også private barnehager drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk? 

 

a. I hvilken grad gjennomfører kommunen vurderinger av risiko for lovbrudd eller 

uforsvarlige forhold på barnehagenivå, som også omfatter private barnehager?  

 

b. I hvilken grad har kommunen systemer for å påse at private barnehager i kommunen 

drives i samsvar med gjeldende regelverk, og at det er etablert internkontrollsystemer for 

å sikre etterlevelse av regelverk?  

 

c. I hvilken grad gir kommunen veiledning for å bidra til å sikre god internkontroll og 

regeletterlevelse i private barnehager i kommunen? 

 

3. I hvilken grad er det etablert systemer som skal bidra til å sikre en hensiktsmessig 

praksis knyttet til bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i 

Oppegård kommune? 

 

a. I hvilken grad sender kommunale og private barnehager bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten i Oppegård kommune, og hvordan har denne praksisen utviklet seg 

siden 2013? 

 

b. I hvilken grad er det opprettet system og rutiner for å sikre at både kommunale og 

private barnehager av eget tiltak gir opplysninger til barneverntjenesten når det 

foreligger mistanke om omsorgssvikt slik det stilles krav om i barnehageloven? 

 

c. I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige fora for samhandling mellom barnehager 

og barnevernstjenesten i kommunen? 

 

1.3 Avgrensning 

Kommunens ansvar overfor kommunale og private barnehager er ulikt. Det er barnehageeier som har 

ansvar for å sikre at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk. I kommunale 

barnehager er det derfor kommunens ansvar å etablere tilstrekkelig internkontroll for å ivareta dette 

ansvaret, mens dette er private barnehageeieres ansvar i private barnehager. 

Kommunen har med andre ord ikke direkte ansvar for internkontrollen i private barnehager. Imidlertid har 

kommunen som lokal barnehagemyndighet ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk. Veiledning og tilsyn kan benyttes som virkemidler i dette arbeidet. 

Basert på kommunens noe ulike ansvar og oppgaver overfor kommunale og private barnehager, er det 

gjennom problemstillingene differensiert for å undersøke hvordan kommunen arbeider med å sikre god 

internkontroll i henholdsvis kommunale og private barnehager. 

 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Oppdraget er 

gjennomført i tidsrommet april 2017 til oktober 2017. 

 

 

1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler har blitt gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre har informasjon om kommunen 

og dokumentasjon som omfatter generelle retningslinjer, interne rutiner, prosedyrer, regelverk, planer, 

styrende dokumenter og rapportering m.m. blitt samlet inn og analysert. Innsamlet dokumentasjon har 

blitt vurdert opp mot til revisjonskriteriene. 

 

 



 

9  

1.4.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med kommunalsjef barnehage og kultur, kommunalsjef skole, PPT 

og barnevern, rådgiver på barnehageområdet, virksomhetsleder for barnevernstjenesten, 

virksomhetsledere i en kommunal barnehage og en privat barnehage. Det har også blitt gjennomført et 

telefonintervju med rådgiver i enhet for Miljørettet helsevern. 

 

Totalt har revisjonen intervjuet 7 personer. 

 

1.4.3 Elektronisk spørreundersøkelse 
Revisjonen har gjennomført en kort, elektronisk spørreundersøkelse for å kartlegge arbeid med 

internkontroll i barnehager og samarbeid med barnevernstjenesten i Oppegård kommune. 

Spørreundersøkelsen ble sendt til virksomhetsledere i kommunale og private barnehager og et utvalg av 

pedagogiske ledere i både kommunale og private barnehager i kommunen.  

Spørreundersøkelsen har blitt utarbeidet og distribuert på e-post til respondentene via verktøyet 

Questback. 

Undersøkelsen ble sendt ut til totalt 125 respondenter. Det var 89 respondenter som besvarte 

spørreundersøkelsen, noe som utgjøre en samlet svarprosent på 71,2 prosent. Undersøkelsen ble sendt til 

113 ansatte i kommunale barnehager og 12 ansatte i private barnehager. Svarprosenten i kommunale 

barnehager var 67,3 prosent og i private barnehager 100 prosent.  

 

1.4.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten har blitt sendt til rådmannen for verifisering, og faktafeil er rettet opp i den endelige 

versjonen. Høringsutkast av rapporten ble deretter sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens 

høringsuttalelse er lagt ved den endelige rapporten. 

 

 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven, 

barnehageloven og barnevernloven. Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og 

i vedlegg 2 til rapporten. 
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2. Om tjenesteområdet 

Oppegård kommune er organisert som en to-nivåkommune. Ledelsen består av rådmann, fem 

kommunalsjefer og ledere for ca. 50 selvstendige virksomheter/seksjoner.  

Det er etablert fire kommunalavdelinger med tilhørende tjenesteområder, og en sektorovergripende 

avdeling med ansvar for stabsfunksjoner. Avdelingene er: 

• Skole, kvalifisering og barnevern 

• Kultur og barnehage 

• Helse, sosial, pleie og omsorg 

• Samfunn, teknikk og eiendom   

• Organisasjonsutvikling (stabsfunksjoner) 

 

 

 

Rådmann og kommunalsjefer ivaretar overordnet planlegging og strategiutvikling og betjener folkevalgte 

organer med beslutningsgrunnlag. Overfor virksomhetene fungerer rådmann og kommunalsjefene primært 

som et koordinerende ledd, som skal ivareta overordnet styring, rapportering og oppfølging. Fagansvaret 

ligger i virksomhetene og seksjonene. 

Politisk ligger barnehageområdet under Levekårsutvalgets ansvarsområde. De 23 kommunale barnehagene 

ledes av virksomhetsledere/styrere, og er organisert i avdeling for kultur og barnehage. De kommunale 

barnehagene omfatter 22 ordinære kommunale barnehager og én kommunal åpen barnehage. Åpen 

barnehage er en særskilt driftsform som ikke er godkjenningspliktig etter lov om barnehager eller forskrift 

om miljørettet helsevern.  

Det er i tillegg tre ordinære private barnehager i kommunen, som ledes av daglige ledere.  

Barneverntjenesten ledes av en virksomhetsleder, og ligger i avdeling for skole, kvalifisering og barnevern. 
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3. System for internkontroll i kommunale 

barnehager 

3.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen etablert et internkontrollsystem som skal bidra til å sikre at de kommunale 

barnehagene i kommunen drives i samsvar med gjeldende regelverk? 

a. I hvilken grad har kommunen utarbeidet felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård?  

   

b. I hvilken grad gjennomføres risikovurderinger som en del av internkontrollen i kommunale 

barnehager i Oppegård, både på enhetsnivå og overordnet nivå, og i hvilken grad er det 

etablert rutiner for oppfølging av risikovurderingene med risikoreduserende tiltak?  

 

c. I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i kommunale barnehager? 

 

d. I hvilken grad er det etablert et hensiktsmessig avviksmeldesystem for å avdekke, følge 

opp og lukke avvik i barnehagene?  

 

e. I hvilken grad er det etablert et system for rapportering som gjør det mulig for kommunen 

å ha oversikt over, og kontroll med, barnehagenes virksomhet og eventuelle mangler?  

 

f. Er det etablert systemer for å sikre at barnehagene oppfyller spesifikke krav til 

internkontroll som går frem av forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager? 

 

g. I hvilken grad har kommunen det etablert rutiner for oppfølging av internkontroll i 

kommunale barnehager i Oppegård kommune for å sikre at den fungerer slik den er tenkt 

og bidrar til forbedringsarbeid? 

 

 

3.2 Revisjonskriterier 

 

I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og 

at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, 

forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.   

Kommuneloven gir ingen nærmere beskrivelse av hva som ligger i ”betryggende kontroll,” men det går 

fram av Ot.prp. nr. 70 (2002–2003)1 at 

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, 
må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar for etablering av internkontroll i 
administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som en nødvendig del av 
administrasjonssjefens ledelsesansvar.»2 

 

Kommunens og barnehageeiers ansvar for barnehager er nedfelt i barnehageloven.3 Etter lov om 

barnehager § 7 har barnehageeier ansvar for å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

                                                

1 Om lov om endringer i lov 25. september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
2 Kapittel 1.5.4 
3 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
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regelverk. Kommunen er også lokal barnehagemyndighet, og skal etter lovens § 8 gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.  

I forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager fremgår det at virksomhetens eier skal påse at 

det er etablert et internkontrollsystem. Forskriftens § 3 slår fast at med internkontrollsystem forstås 

systematiske tiltak som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i 

eller i medhold av lov eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative 

prosedyrer.4 Etter § 25 skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. 

Det finnes flere rammeverk for hvordan man kan utarbeide et overordnet internkontrollsystem. Et av de 

mest brukte rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.5 Hovedelementene i COSO-modellen 

består av elementer som er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll, og viktige 

elementer er: 

 kontrollmiljø 

 risikovurdering 

 kontrollaktiviteter 

 kommunikasjon og informasjon 

 ledelsens oppfølging 

 

Et viktig utgangspunkt for å sikre en god internkontroll er ifølge COSO-modellen å utvikle et godt 

kontrollmiljø. Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for 

organisasjonens internkontrollarbeid. 

COSO-rammeverket vektlegger også at god internkontroll omfatter at det gjennom risikovurderinger 

foretas en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det er 

fare for eksempel for manglende måloppnåelse, manglende etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull 

rapportering eller utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

I følge KS er risikovurderinger grunnlaget for innretning av internkontrollen, og både det operative og 

strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene.6 Risikovurderinger skal skje på 

både detaljert plan og på overordna plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i sammenheng. KS 

fremhever at: 

«Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. Dette vil sikre 

oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige forhold fanges opp, vurderes og 

dokumenteres.» (s. 23) 

Videre fremheves systematisk avviksrapportering som en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd 

på rutiner og svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk eller manuelt. 

Det mest sentrale poenget er at rutinene for rapportering er enkelt tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller 

andre som skal melde avvik), at det er en god kultur (kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode 

rutiner for oppfølging av meldte avvik.  

Et annet prinsipp som legges til grunn i COSO er at ledelsen etablerer kontrollaktiviteter for å sikre at 

organisasjonen oppnår sine mål, blant annet gjennom å etablere rutiner og retningslinjer som inngår som 

en del av den daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det klart hva som er forventet av 

enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre rutinen. 

                                                

4 Helse- og omsorgsdepartementet, 1995. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. FOR-1995-12-
01-928 
5 Se norsk oversettelse i Internkontroll – et integrert rammeverk. Norges interne revisorers forening (1996), Oslo: 
Norges interne revisorers forening (NIRF). 
6 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter rapportere videre 

kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at internkontroll går inn som en del av 

den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, 

effekter og endringer som følge av internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

 

 

3.3 Felles retningslinjer for internkontroll i kommunale barnehager  

 

3.3.1 Datagrunnlag 

Styringssystemet til Oppegård kommune bygger på prinsipper om balansert målstyring (BMS). I intervjuer 

opplyses det at på samme måte som for det øvrige internkontrollarbeidet i kommunen, er mye av 

kontrollarbeidet rettet mot kommunens barnehagevirksomhet forankret i kommunens styringssystem og 

årshjulet som brukes i det generelle styringsarbeidet i kommunen.  

Det er forklart i intervju at aktivitetene som fremkommer i årshjulet utløser ansvar for oppfølging fra 

kommuneledelsen og ansvarlig kommunalsjef overfor den enkelte virksomhet.7 Av årshjulet fremkommer 

blant annet tidspunkter for utsendelse av rundskriv 1 til budsjett- og handlingsprogrammet, rapportering, 

avviksrapportering, møter som skal avholdes innenfor tjenesteområder knyttet til innspill til mål og 

rammesak, innspill til budsjett- og handlingsprogram basert på detaljbudsjett fra virksomheter m.m.  

Årshjulet blir sendt ut som vedlegg til virksomhetene i rundskriv i januar hvert år, og er tilgjengelig i 

Corporater, kommunens elektroniske system for rapportering knyttet til styringsindikatorer og økonomi. 

Den enkelte barnehage utarbeider hvert år en virksomhetsplan etter felles mal, basert på vedtatt budsjett- 

og handlingsprogram. Som del av utarbeidelsen av virksomhetsplaner skal de viktigste utfordringer i 

barnehagen omtales og tiltak prioriteres. I tillegg til virksomhetsplan utarbeides også en årsplan, som har 

fokus på barnehagens pedagogiske arbeid.8 Både virksomhetsplan og årsplan sendes kommunalsjef, og er 

begge tema i ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere. I tillegg er det etablert 

styringsindikatorer som er nedfelt i vedtatt handlingsprogram som det rapporteres på i årsberetning, og 

det er utarbeidet egen rapporteringsdel basert på målekartet for barnehageområdet i kommunens budsjett- 

og handlingsprogram.  

Som et viktig element i internkontrollen i barnehagene inngår jevnlige møtepunkter. Det opplyses at 

budsjett og handlingsprogram er fast sak på agendaen i månedlige ledernettverksmøter, der kommunalsjef 

møter lederne i alle barnehager. Det opplyses i intervju at kommunen ønsker å inkludere de private 

barnehagene så langt som mulig, slik at også private barnehager inviteres til å delta i dette ledernettverket. 

Samtidig understrekes det at kommunen ikke går inn i områder som ligger innenfor barnehageeiers ansvar 

for internkontroll når det gjelder de private barnehagene. 

I intervjuer blir det videre opplyst at det avholdes jevnlig møter i tre fagnettverk, der barnehagene er 

gruppert sammen ut fra geografisk plassering. I dette forumet blir hovedutfordringer og sentrale risikoer 

diskutert mellom virksomhetslederne, og det kan drøftes og gjøres felles vurderinger av hvilke utfordringer 

som er mest sentrale og hvilke tiltak som kan settes inn. Det opplyses at også private barnehager deltar i 

disse fagnettverkene. 

Det fremgår av § 31 i Oppegård kommunes vedtekter for kommunale barnehager at alle kommunale 

barnehager plikter å utarbeide et internkontrollsystem. Internkontrollhåndbok og dokumentasjon finnes i 

den enkelte barnehage.9 I tillegg er det opprettet felles, kommunale retningslinjer knyttet til tema som 

HMS og krisehåndtering, som også gjelder barnehagene i kommunen. Ut over nevnte bestemmelse i 

vedtektene for barnehager og felles, kommunale retningslinjer knyttet til HMS og krisehåndtering, har ikke 

                                                

7 Oppegård kommune, 2017. Beskrivelse av styringssystemet i Oppegård kommune. Notat sendt til revisjonen i 
forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjon. 
8 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart av forvaltningsrevisjonen. 
9 Oppegård kommune, 2006. Oppegård kommune. Vedtekter for kommunale barnehager. Vedtatt av Oppegård 
kommunestyre 29.3.06. Justert 12.9.16. 
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kommunen gitt felles føringer eller retningslinjer knyttet til hvordan internkontroll skal organiseres og 

utøves i kommunale barnehager i Oppegård kommune. Det blir bekreftet av svar fra respondentene i 

spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført at det ikke er etablert føringer for innholdet i 

barnehagenes internkontrollhåndbok. Det er heller ikke opprettet felles elektronisk system for å samle 

rutiner og prosedyrer for internkontroll for kommunale barnehager.  

Det går frem i intervjuer med ledelsen på barnehageområdet i kommunen at siden felles, kommunale 

retningslinjer knyttet til internkontroll vil måtte tilpasses til barnehagevirksomheten, er barnehagene gitt 

stor grad av frihet til å utarbeide egne internkontrollsystemer og retningslinjer for dette arbeidet, og 

ansvaret for å utarbeide en internkontrollhåndbok er plassert hos den enkelte barnehage. Det opplyses i 

intervju at internkontrollhåndboken skal inneholde skriftlige rutiner og prosedyrer for hvordan 

internkontroll i barnehagen skal utøves. Det vises i intervju til at barnehagene følges opp på deler av 

innholdet i internkontrollhåndboken av kommunalsjef, og at kommunen på den måten kontrollerer at det 

er utarbeidet internkontrollhåndbøker i den enkelte barnehage.  

I intervju med en styrer i barnehage opplyses det at internkontrollhåndboken finnes i papirform i en perm 

som er tilgjengelig for alle ansatte. Det blir etterlyst et elektronisk system for å samle retningslinjer eller 

prosedyrer for internkontroll, og holde dem oppdatert. Av tilsendt informasjon fremgår det at innholdet i 

barnehagens internkontrollperm omfatter følgende elementer: 

 
 Mål, omfang og ansvar for internkontrollen,  
 Lover/planer/målekart 
 Bygg/tekniske installasjoner 
 Helse og miljøarbeid i barnehagen 
 Sikkerhet/førstehjelp/skader 

 Prosedyre ved smittsom sykdom/medisinering  

 Personaloppfølging/personalsamarbeid 
 Renhold/vedlikehold 
 Matrutiner  
 Prosedyre for avvikshåndtering og oppfølging 
 Prosedyre for forebygging og håndtering av sykdomsperioder og utbrudd 
 Risiko og sårbarhetsanalyse knyttet til renhold og smittevern  

 Vedtekter for kommunale barnehager i Oppegård 
 Oversikt ansatte  
 Rutiner på huset  
 Rutiner på avdelingen  
 Prosedyre for kriser 
 Førstehjelp og skader 
 Informasjon om barnesykdommer 

 Prosedyre for barn i barnehagen med spesielle behov 

 Opplysninger/tillatelser 

 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble de kommunale barnehagene spurt om hvorvidt det 

er utarbeidet en egen internkontrollhåndbok eller tilsvarende i barnehagen. Blant virksomhetslederne og 

de pedagogiske lederne i kommunale barnehager som besvarte undersøkelsen, var det 99 prosent av 

respondentene som oppgav at det er etablert en internkontrollhåndbok for barnehagen.  
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Figur 1 Er det utarbeidet en egen internkontrollhåndbok eller tilsvarende i barnehagen din? (N=76) 

 
 
Også i intervju revisjonen har gjort med en virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at det 
ikke foreligger retningslinjer eller føringer knyttet til hva internkontrollhåndboken skal inneholde av 

skriftlige rutiner og prosedyrer. Det er virksomhetsleder i barnehagen som har ansvar for å utforme 
innholdet i internkontrollpermen. 

 

 

3.3.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det er stilt noen overordnede krav til etablering av internkontroll i kommunale 

barnehager i Oppegård kommune samt felles, kommunale rutiner for HMS og krisehåndtering, men at det 

i liten grad gitt felles føringer for selve utarbeidelsen av internkontrollsystemet eller hvordan internkontroll 

skal utøves i den enkelte barnehage.   

Revisjonen mener det er positivt at det er stilt krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i alle 

kommunale barnehager i kommunen. Samtidig er det etter revisjonens vurdering en svakhet at det på 

revisjonstidspunktet ikke etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal 

utøves. Barnehagene følges heller ikke opp på det helhetlige innholdet i internkontrollhåndbøker. Dette 

øker risikoen for at det varierer hvilke rutiner og prosedyrer som inngår i den enkelte barnehages 

internkontrollhåndbok, og dermed en varierende praksis og omfang av internkontrollaktiviteter i de ulike 

barnehagene, slik at deler av barnehagenes drift ikke i tilstrekkelig grad omfattes av internkontroll. Selv 

om frihet til tilpasning i den enkelte virksomhet er vektlagt i kommunens internkontrollsystem, mener 

revisjonen at det kan være hensiktsmessig å gi noen overordnede føringer for hva som bør inngå i 

internkontrollsystemet og legge til rette for at det kan utarbeides felles rutiner på områder hvor det er 

felles behov for å utvikle rutiner. Revisjonen mener at det kan være unødig ressurskrevende for den enkelte 

virksomhet å utarbeide egne rutiner for områder som er felles for en rekke barnehager.  

 

3.4 Gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger som del av internkontrollen  

 

3.4.1 Datagrunnlag 

 

Gjennomføring av risikovurderinger på overordnet nivå 

Det er ikke etablert systemer eller felles retningslinjer for gjennomføring av risikovurderinger, verken på 

overordnet nivå for barnehageområdet som helhet eller i den enkelte i barnehagene i Oppegård kommune.  

I intervjuer blir det opplyst at det i liten grad gjennomføres formelle risikovurderinger knyttet til fare for 

svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud for barnehageområdet som helhet. Fra kommuneledelsens 

side opplyses det at kommunen likevel gjennomfører en rekke aktiviteter for å fange opp risikoområder og 
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utfordringer innenfor barnehageområdet. Dette skjer blant annet ved at mål som er nedfelt i målkart for 

barnehagene i Budsjett- og handlingsprogram 2017-202010 blir fulgt opp i barnehageavdelingen, og som 

en del av planarbeidet foretas det fra kommunens side vurderinger av hvilke faktorer som er mest kritisk 

for at barnehagene skal nå målene. Disse vurderingene av utfordringer og prioritering av tiltak tas med 

videre i arbeidet med utarbeidelse av virksomhetsplaner og årsplaner for de enkelte barnehagene.  

Også i intervju med virksomhetsleder i en kommunal barnehage fremheves arbeid med virksomhetsplaner 

og årsplaner når det gjelder å identifisere utfordringer for barnehagen. Det blir forklart at det er fast praksis 

at barnehagen i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplaner og årsplaner gjennomgår og evaluerer 

mål og tiltak for barnehagen for å sikre at mål for barnehagens arbeid kommende år kan tilpasses hva som 

har fungert godt og hva som har fungert mindre godt. Slik oppfølging av mål og tiltak blir gjort i 

medarbeidersamtaler kommunalsjef gjennomfører med virksomhetsleder.  

Kommuneledelsen opplyser videre i intervju at det gjennomføres både brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser for å avdekke utfordringer innenfor barnehageområdet. Videre følger 

kommunen løpende opp alle saker og enkelthendelser som meldes inn fra barnehagene, og gjennomfører 

på denne bakgrunn hendelsesbaserte vurderinger av risikoområder. Dette arbeidet dokumenteres 

imidlertid ikke systematisk som risikovurderinger, og aggregeres ikke til barnehageområdet som helhet.  

Gjennomføring av risikovurderinger i den enkelte barnehage  
I de enkelte barnehagene går det av intervju frem at det ofte som en del av den daglige driften 

gjennomføres fortløpende vurderinger knyttet til risiko, blant annet knyttet til bemanning og fordeling av 

personale. Det opplyses i intervju at i daglige morgenmøter gjøres det opp status for antall voksne og barn 

i hver avdeling, og det gjøres vurderinger og intern fordeling av bemanning, blant annet basert på fravær 

og hva de ulike avdelingene har på agendaen. 

I spørreundersøkelsen fikk virksomhetsledere og pedagogisk ansatte i kommunale barnehager spørsmål 

om hvorvidt det er gjennomført risikovurderinger for å identifisere hvor i barnehagens virksomhet eller 

tjenestetilbud det kan være utfordringer eller hvor det kan oppstå feil og mangler. Om lag 87 prosent av 

respondentene oppgir at barnehagen har gjennomført risikovurderinger, mens i underkant av tre prosent 

oppgir at det ikke blir gjennomført risikovurderinger.  

Figur 2 Har det i din barnehage blitt gjennomført risikovurderinger for å identifisere hvor i barnehagens 

virksomhet/tjenestetilbud det kan være utfordringer eller hvor det kan oppstå feil og mangler? (N=76) 

 

 

                                                

10 Oppegård kommune, 2016. Budsjett og handlingsprogram 2017–2020. Vedtaksdokument, Kommunestyret 12. 
desember 2016, sak 75/16 
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På oppfølgingsspørsmål svarer 80 prosent av respondentene at risikovurderingene blir dokumentert 

skriftlig, 15 prosent svarer at de delvis dokumentertes skriftlig, mens 1,5 prosent svarer at de ikke 

dokumenterer risikovurderinger skriftlig. 

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om innen hvilke områder det er gjennomført risikovurderinger 

i barnehagene. Som figuren under viser oppgir 97 prosent av respondentene at barnehagen har 

gjennomført risikovurderinger knyttet til barn og ansattes sikkerhet i barnehagen (HMS), mens 76 prosent 

oppgir at de har gjennomført risikovurderinger knyttet til barnas miljø i barnehagen (jf. forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager), og om lag halvparten av respondentene oppgir at de har 

gjort risikovurderinger knyttet til barnehagens tjenestetilbud i form av planlegging, innhold og 

gjennomføring av aktiviteter i barnehagen. 

Figur 3: Innen hvilke områder det er gjennomført risikovurderinger i barnehagen? (N=76) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Oppfølging av risikovurderinger 

Kommunen har ikke etablert felles skriftlige rutiner for oppfølging av risikovurderinger, verken på 

barnehagenivå eller overordnet nivå, og det er opp til den enkelte barnehage å etablere egne rutiner for 

oppfølging av risiko. 

I intervju opplyses det at seksjon oppvekst systematisk gjennomgår alle brukerundersøkelser og 

medarbeiderundersøkelser som gjennomføres på barnehageområdet. Dersom undersøkelsene på 

enkeltpunkter gir lavere score enn et forhåndsdefinert nivå, følges disse punktene opp. Dette gjøres blant 

annet gjennom medarbeidersamtalene kommunalsjef avholder med virksomhetsledere i barnehagene.  

Det går frem av opplysninger fra intervju med virksomhetsleder at barnehagen ikke har etablert skriftlige 

rutiner for oppfølging av risikovurderinger, verken knyttet til løpende bemannings- eller ressursutfordringer 

i det daglige eller mer overordnede utfordringer barnehagen står overfor, for eksempel i forbindelse med 
tjenestetilbudet i barnehagen. Det er heller ikke stilt krav om slike rutiner for oppfølging av 
risikovurderinger fra kommunen sentralt.   
 
Spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført viser at om lag 91 prosent av respondentene i kommunale 

barnehager oppgir at det utarbeides risikoreduserende tiltak som en følge av gjennomførte 
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risikovurderinger. Om lag 1 prosent svarer at de ikke utarbeider risikoreduserende tiltak, mens 8 % ikke 

vet om dette blir gjort. 

Figur 4: Utarbeider dere i din barnehage (risikoreduserende) tiltak som en følge av risikovurderinger? (N=75) 

 

Respondentene fikk anledning til å svare på hvorvidt de risikoreduserende tiltakene blir iverksatt og fulgt 

opp som planlagt. Som det fremgår av figuren under, svarer om lag 97 prosent at risikoreduserende alltid 

eller som oftest blir iverksatt og fulgt opp. 

Figur 5: Blir risikoreduserende tiltak iverksatt og fulgt opp i samsvar med plan? (N=68) 

 

 

3.4.2 Vurdering 
Undersøkelsen viser at det ikke er etablert felles, kommunale rutiner for gjennomføring av 

risikovurderinger, verken på overordnet nivå eller i de enkelte barnehager. Utfordringer og risikoområder 

identifiseres fra overordnet hold gjennom oppfølging av mål i målekart, bruker- og 

medarbeiderundersøkelser og eventuelle innrapporterte hendelser fra barnehagene. Flere opplyser at det 
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blir gjennomført risikovurderinger innenfor ulike områder i barnehagen, men at disse ikke alltid blir 

dokumentert. Det er særlig knyttet til barn og ansattes sikkerhet (HMS) det gjennomføres 

risikovurderinger, og i mindre grad knyttet til aktivitetene om gjennomføres i barnehagen. Revisjonen 

mener at det ikke tilstrekkelig er lagt til rette for gjennomføring av slike risikovurderinger og at kommunen 

med fordel kan etablere felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring av risikovurderinger for å sikre 

både hvilke områder som blir risikovurdert og at dette skjer med en viss regelmessighet.  

Det er også revisjonens vurdering at det ikke er tilstrekkelig oppfølging av barnehagenes risikovurderinger. 

Identifiserte risikoer i de enkelte barnehager blir ikke rapportert og aggregert, og kommunen har ikke 

tilstrekkelig oversikt over i hvilken grad barnehagene gjennomfører slike risikovurderinger. Revisjonens 

spørreundersøkelse viser videre at det varierer i hvilken grad det blir satt i verk tiltak på områder hvor det 

er avdekket risiko. Revisjonen mener derfor at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har etablert et system 

som sikrer at risikoer knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet håndteres i samsvar med krav til 

god internkontroll.  

 

3.5 Skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser  

 

3.5.1 Datagrunnlag 
I intervju opplyses det at kommunen som barnehageeier ikke fører noen samlet oversikt over hvilke 

skriftlige rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsoppgaver som er etablert i barnehagene. Rutiner og 

retningslinjer i den enkelte barnehage kan være tema i oppfølging i medarbeidersamtaler med den enkelte 

virksomhetsleder, og det pekes videre på at arbeidet med styring og kontroll av barnehagedriften i stor 

grad baserer seg på tillitsledelse.  

Kommunen har ikke et felles elektronisk system for å samle barnehagenes prosedyrer og rutiner, og det 

trekkes i intervju trekkes frem at et slikt felles elektronisk system ville gjort det enklere å få oversikt over 

rutiner og prosedyrer, og holde dem oppdatert. I intervju med virksomhetsleder i kommunal barnehage 

opplyses det at det er virksomhetsleder som har ansvar for å sikre at det er etablert skriftlige rutiner og 

retningslinjer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser i barnehagen. Det er også virksomhetsleder som 

har ansvar for å holde rutiner og retningslinjer for sentrale arbeidsprosesser oppdatert, uten at dette 

ansvaret er skriftliggjort. 

I spørreundersøkelsen som er sendt ut til alle kommunale barnehager i kommunen, ble respondentene 

bedt om å svare på i hvilken grad det er etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale oppgaver og 

arbeidsprosesser i barnehagen.   

Figur 6: I hvilken grad er det etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale oppgaver og arbeidsprosesser 

i barnehagen? (N=76) 
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Som det går frem av figuren over, oppgir om lag 74 prosent av respondentene at det i stor grad er etablert 

skriftlige rutiner og prosedyrer i barnehagen. Om lag 24 prosent av respondentene oppgir at det i noen 

grad eller i liten grad er etablert skriftlige rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsoppgaver, mens 1,3 

prosent svarer at det ikke i det hele tatt er etablert rutiner og prosedyrer i barnehagen. 

På spørsmål om hvordan rutiner og prosedyrer gjøres tilgjengelig for ansatte i barnehagene, svarer 96 

prosent at de finnes tilgjengelig i papirbasert prosedyreperm eller internkontrollhåndbok. 67 prosent oppgir 

at rutinene finnes på oppslagstavler eller vegger, 43 prosent opplyser at de finnes på PC i barnehagen og 

om lag 33 prosent opplyser at det ligger rutiner og prosedyrer tilgjengelig på kommunens intranett.  

Figur 7: Hvordan er barnehagens rutiner og prosedyrer gjort tilgjengelig for ansatte? (flere svaralternativer mulig) 

(N=75) 

 

 

 

 

I kommentarer til spørsmål om rutiner og retningslinjer har enkelte trukket frem at det er ønskelig med 

flere felles rutiner for barnehagene, særlig for internkontroll. Det har også blitt kommentert av flere at 

oppdatering og vedlikehold av rutiner og prosedyrer ville vært enklere dersom det fantes et elektronisk 

system for håndtering av rutiner.   
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Figur 8: I hvilken grad opplever du at barnehagens rutiner og prosedyrer er tilstrekkelige? (N=75)

 

På spørsmål om i hvilken grad barnehagens rutiner og prosedyrer er tilstrekkelige, svarer 69 prosent at 

rutiner og prosedyrer i stor grad er tilstrekkelig, mens 28 prosent mener at de i noen grad er tilstrekkelige. 

1,3 prosent mener at rutinene og prosedyrene som er etablert i barnehagen ikke i det hele tatt er 

tilstrekkelige. 

3.5.2 Vurdering 

Et flertall av virksomhetsledere og pedagogiske ledere opplyser gjennom spørreundersøkelsen at det er 

utarbeidet rutiner og prosedyrer for sentrale arbeidsoppgaver i barnehagen, og at de opprettede rutinene 

i stor grad er tilstrekkelige. Det er likevel en del som opplyser at dette bare i noen grad er tilfelle. Det er 

heller ikke etablert et system som sikrer at rutiner og prosedyrer blir jevnlig oppdatert. Som revisjonen 

har påpekt under punkt 3.3 i rapporten kan det være hensiktsmessig å gi noen overordnede føringer for 

hvilke rutiner som bør utarbeides av alle barnehager, og identifisere områder hvor det er felles behov for 

å utvikle rutiner. Skriftlige og oppdaterte rutiner er viktig for på sikre kvalitet og effektivitet i 

tjenesteutøvelsen, og for å redusere risikoen for feil og mangler. I tillegg kan skriftlige rutiner og systemer 

for å holde disse oppdaterte bidra til å redusere sårbarheten både ved skifte av nøkkelpersonell og ved 

midlertidig fravær. Revisjonen mener også at det kan være unødig ressurskrevende for den enkelte 

virksomhet å utarbeide egne rutiner for områder som er felles for en rekke barnehager. Utvikling av felles 

rutiner bør baseres på en risikoanalyse som gir informasjon om hvor det er viktig å etablere rutiner og 

prosedyrer.  

 

3.6 Avviksmeldesystem for å avdekke, følge opp og lukke avvik  

 

3.6.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune benytter seg av det sektorovergripende elektroniske avvikssystemet Plania for 

rapportering av fysiske eller HMS-relaterte avvik, for eksempel knyttet til bygg og utearealer i barnehager. 

Kommunen har ikke etablert et tilsvarende overordnet, elektronisk avvikssystem for melding av 

tjenesterelaterte avvik.  

I kommunale barnehager i kommunen meldes avvik knyttet til utføring av tjenestene i et manuelt system 

med meldeskjemaer på papir. I intervju opplyses det at tjenesterelaterte avvik i hovedsak meldes til 

kommunalsjef. Det blir trukket frem at innføring av et elektronisk avvikssystem som omfatter hele 

kommunens barnehagevirksomhet ville gjort det enklere både å melde og følge opp avvik i barnehagene. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført oppgir 97 prosent av respondentene at det er opprettet 

rutiner for avviksmeldinger i barnehagen, mens 1,3 prosent oppgir at det ikke er etablert slike rutiner for 

å melde avvik.  
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Figur 9: Er det etablert rutiner for melding av avvik i din barnehage? (N=76) 

 

I intervju med virksomhetsleder i en kommunal barnehage opplyses det at barnehagens rutiner for 

avviksmelding omfatter både melding, håndtering og oppfølging av avvik. Tjenesterelaterte avvik skal 

meldes på fysiske meldeskjema som finnes i barnehagens internkontrollhåndbok. I intervju med 

virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at interne tjenesteavvik som meldes av ansatte blir 

samlet inn i egen perm slik at virksomhetsleder kan holde oversikt over avvikene i barnehagen. 

I intervju med virksomhetsleder i kommunal barnehage opplyses det at det ikke er tydelig definert hva 

som utgjør et tjenesterelatert avvik. Det opplyses samtidig at ansatte i barnehagen blir oppfordret til å 

melde avvik knyttet til alt de observerer som ikke fungerer slik det skal, herunder feil knyttet til fysisk drift 

og renhold, og uønskede hendelser. 

På spørsmål om det er tydelig definert hvilken type hendelser som utgjør avvik som skal meldes, oppgir 

40 prosent av respondentene i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført at dette i stor grad er 

tydelig, mens 45 prosent svarer at det i noen grad er tydelig hvilke hendelser som skal avviksmeldes. Om 

lag 7 prosent oppgir at det i liten grad eller ikke i det hele tatt er tydelig hvilke hendelser som skal meldes. 

Figur 10: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke type hendelser som utgjør avvik som skal meldes? 

 

Figuren under viser hvilke hendelser respondentene oppgir at blir meldt som avvik i barnehagen: 
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Figur 11: Hvilke av følgende hendelser meldes som avvik i barnehagen? (N=76) 

 

Om lag 95 prosent av respondentene oppgir at mangler knyttet til bygningsmessige forhold og uteplass 

avviksmeldes, og 92 prosent oppgir at henholdsvis barn som blir borte fra barnehagen og skade på barn 

meldes som avvik. Om lag 90 prosent av respondentene oppgir at skade på personalet meldes som avvik, 

og henholdsvis 53 prosent og 30 prosent oppgir at nestenskade på barn og personalet meldes som avvik.  

Videre opplyser 25 prosent at det meldes avvik knyttet til for få ansatte på jobb, 10 prosent melder avvik 

knyttet til manglende gjennomføring av foreldresamtaler, 7 prosent melder avvik når det gjelder 

manglende kompetanse på jobb og 5 prosent melder avvik dersom aktiviteter i barnehagen ikke blir 

gjennomført som planlagt. 

I intervju bekreftes det at det i størst grad meldes avvik knyttet til fysiske omgivelser i barnehagen eller 

på uteområder. Den opplyses videre at de ansatte i barnehagen er bevisste på å skriftlig melde avvik 

knyttet til feil og skader knyttet til bygget. Samtidig opplyses det at det ikke blir ført avvik knyttet til feil 

og mangler som fører til at tilbudet til barna blir annerledes enn planlagt, for eksempel at man ikke kommer 

seg ut på tur eller andre planlagte aktiviteter, at barnehagen åpner senere enn planlagt åpningstid eller 

lignende. Denne typen feil eller mangler blir håndtert muntlig og gått gjennom i for eksempel 

avdelingsmøter, og dokumenteres ikke skriftlig gjennom avvikssystemet. 

78 prosent av respondentene oppgir i spørreundersøkelsen at det er etablert rutiner for å følge opp og 

lukke meldte avvik i barnehagen. På oppfølgingsspørsmål svarer 63 prosent av respondentene at meldte 

avvik i stor grad blir fulgt opp tilstrekkelig i barnehagen, mens 28 prosent mener at avvik i noen grad blir 

fulgt opp tilstrekkelig, og 5 prosent mener at dette gjøres i liten grad.  
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Figur 12: I hvilken grad blir meldte avvik fulgt opp i tilstrekkelig grad i din barnehage? (N=76) 

 

Barnehagene i kommunen har en felles plan for håndtering av akutte hendelser, som blant annet inneholder 

en telefonliste med kontaktinformasjon, og informasjon om håndtering av hendelser knyttet til barnet i 

barnehagen og utenom barnehagen, og hendelser knyttet til personalet.11 I intervju opplyses det at denne 

planen for håndtering av akutte hendelser nå er under revisjon. I den forbindelse arbeides det med å 

definere tydelig hva som utgjør et avvik, hvilke avvik som skal meldes hvor og til hvem, og hvem som skal 

ha ansvar for å behandle og følge opp ulike avvik. Kommunen opplyser at dette arbeidet planlegges 

ferdigstilt i løpet av høsten 2017. Vedlegg til planen er skjema for rapportering av avvik til kommunalsjef 

og skjema for avvik internt i barnehagen.  

Utover et skjema for rapportering av avvik til kommunalsjef er det ikke opprettet felles retningslinjer eller 

gitt føringer fra kommunen om hvilke typer avvikssaker som skal meldes videre til kommunalsjef. I intervju 

med virksomhetsleder i en kommunal barnehage opplyses det at det ikke blir ikke produsert statistikk eller 

ført oversikt over typer avvik som blir meldt i barnehagen. Avvikssystemet er innrettet slik at 

virksomhetsledere selv må vurdere hvilke avvik som kan behandles og lukkes internt i barnehagen, og 

hvilke avvik som skal meldes videre til kommunalsjef for ytterligere oppfølging. Det opplyses i intervju at 

tjenesterelaterte avvik ikke blir rapportert til kommunen sentralt med mindre det er snakk om særlig 

alvorlige avvik som krever oppfølging, for eksempel i form av økonomiske ressurser knyttet til bemanning, 

behov for ekstra innkjøpsmidler, utgifter til vikar eller lignende tiltak.  

På spørsmål om det gjennomføres rapportering fra barnehagen til kommunen sentralt på avviksmelding og 

oppfølging av disse i barnehagen, oppgir 62 prosent av virksomhetslederne at det foretas rapportering 

knyttet til avvik, 29 prosent oppgir at dette gjøres delvis, mens 10 prosent oppgir at det ikke rapporteres 

på meldte avvik til kommunen.  

                                                

11 Oppegård kommune, utdatert. Plan for håndtering av akutte hendelser. 
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Figur 13: Gjennomføres det rapportering fra barnehagen til kommunen sentralt på avvik og oppfølging av disse 

i barnehagen? (N=21) 

 

I intervjuer opplyses det at kommunalsjef går gjennom de avvikene som rapporteres fra barnehager, og 

er opptatt av å se etter eventuelle trender i meldte avvik, men det er ikke etablert rutiner for å systematisk 

analysere eller se etter mønster i avvik som kan indikere systematiske feil eller mangler eller manglende 

rutiner, verken i de enkelte barnehagene eller sentralt i kommunen. Kommunalsjefens gjennomgang av 

avvik blir tatt opp med virksomhetsledere i møter med kommunalsjef ved behov, men er ikke fast på 

agendaen i slike møter. Resultatene av gjennomganger av innmeldte avvik blir ikke brukt systematisk til 

strategisk planlegging og forbedringsarbeid i barnehageområdet, men det fremholdes likevel at eventuell 

systemsvikt ville blitt fanget opp gjennom møter mellom virksomhetsledere og kommunalsjef.  

 

3.6.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at så godt som alle barnehagene har etablert egne rutiner for avviksmelding. Samtidig 

er det på revisjonstidspunktet kun 40 prosent av barnehageansatte som mener det er tydelig definert 

hvilke hendelser som skal meldes som avvik, og at det i større grad meldes avvik knyttet til HMS og fysiske 

forhold enn avvik knyttet til tjenestetilbudet i barnehagen. Manglende rutiner for hvilke avvik som skal 

meldes kan etter revisjonens vurdering øke risikoen for at kritikkverdige forhold og uønskede hendelser 

ikke blir rapportert, og kan bidra til å svekke kontrollmiljøet, jf. KS veileder om internkontroll. Revisjonen 

mener på denne bakgrunn at kommunen på revisjonstidspunktet ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt 

for systematisk avviksmelding i barnehagene. Revisjonen mener det er positivt at det arbeides med en 

felles plan for håndtering av akutte hendelser hvor det skal defineres hva som utgjør et avvik mv. 

Undersøkelsen viser videre at det ikke er etablert et overordnet system eller rutiner for å håndtere og følge 

opp meldte avvik. Ikke alle barnehager har etablert rutiner for å følge opp og lukke avvik, og om lag 40 

prosent av respondentene mener at avvik ikke blir fulgt opp i tilstrekkelig grad. Revisjonen mener dette er 

en betydelig svakhet ved internkontrollen og kan medføre at meldte avvik ikke blir rettet opp. Dette kan 

videre føre til at ansatte ikke melder avvik i den utstrekning de bør.  

Kommunen har heller ikke en systematisk tilnærming til aggregere avvik fra barnehagene og gjennomgå 

disse for å vurdere om det dreier seg om systemsvikt på tvers av barnehager heller enn enkelthendelser. 

Revisjonen vil i den anledning peke på at rapportering og aggregering av avvik er svært viktig for å 

gjennomføre gode risikokartlegginger og for å avdekke hvor det er fare for svikt og mangler i 

tjenestetilbudet. Kommunen bør etter revisjonens vurdering legge bedre til rette for analyser av avvik, for 

å kunne benytte funnene i forbedringsarbeid og tiltak som kan tenkes å forebygge framtidige avvik på 

barnehageområdet.  
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3.7 System for rapportering  

 

3.7.1 Datagrunnlag 
Rapportering fra barnehagene som virksomheter til kommunen sentralt foregår i samsvar med kommunens 

overordnede styringssystem, etablerte rutiner og årshjul for rapportering, og skjer primært gjennom det 

elektroniske rapporteringssystemet Corporater. Det gjennomføres ikke egen rapportering om 

internkontrollarbeid fra barnehagene til kommunen sentralt. 

I tråd med kommunens årshjul er det etablert rutiner for månedlig rapportering på økonomi til 

kommunalsjef og en noe mer omfattende tertialrapportering, der det blant annet også inngår rapportering 

knyttet til sykefravær/nærvær, resultater fra eventuelle medarbeiderundersøkelser og enkelte 

barnehagefaglige elementer, som utdanningsskrav og lovfestet rett til plass. I intervju opplyses det at 

barnehager ved behov kan få oppfølging fra rådgiver i kommunen i forbindelse med rapportering.  

I tillegg til rapportering i tertialrapport, rapporteres det gjennom årsberetning fra barnehagene på egne 

indikatorer for barnehagefeltet som er nedfelt i målekart for barnehager i Handlingsprogram 2017-2020.12 

I tillegg til indikatorer knyttet til tjenestetilbud og kvalitet innenfor fokusområdet Brukere av kommunale 

tjenester, som fremgår av utdraget fra målekortet under, er det også etablert indikatorer innenfor 

fokusområdene Folkehelse, miljø og samfunn, Medarbeidere og arbeidsformer og Økonomi. 

Figur 14: Målekort 2017 - rapporteringsdel. Vedtatt i ledernettverk 30.11.2016 

 

Denne årlige rapporteringen følges opp av barnehageavdelingen i samsvar med kommunens overordnede 

årshjul, og det blir opplyst at det gis en plenumstilbakemelding på status til alle kommunale barnehager i 

kommunen etter rapportering. Dersom seksjon oppvekst ser behov for det, blir enkeltbarnehager fulgt opp 

individuelt på bakgrunn av momenter som kommer frem i rapportering som ikke anses tilfredsstillende 

eller gir grunn før oppfølging. Det er ikke etablert system for å sikre at alle røde punkter systematisk blir 

fulgt opp med tiltak og påfølgende rapportering. 

Oppfølging av resultater gjøres blant annet i ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere i 

barnehagene. I etterkant av ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsledere blir det satt opp 

en liste med oppfølgingspunkter utarbeidet av virksomhetsleder. Oppfølgingspunktene sendes til 

kommunalsjef, som følger opp arbeidet med oppfølgingspunktene i neste ledersamtale. 

                                                

12 Oppegård kommune, 2016. Handlingsprogram 2017-2020.  



 

27  

Alle barnehager som er i drift 15. desember skal i tråd med krav fra Utdanningsdirektoratet levere 

årsmeldingsskjema med tjenestedata til kommunen, og kommuner skal levere opplysninger i eget skjema 

i BASIL rapporteringsportal.13 Det opplyses i intervju at barnehageavdelingen gjennomfører en systematisk 

kontroll av data som barnehagene rapporterer og det er utarbeidet et eget kontrollskjema for dette. Ett av 

områdene, som omfatter andel barnehager med godkjent utdanning, og eventuelle dispensasjoner, 

kontrolleres to ganger årlig.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført i barnehagene i kommunen ble det stilt spørsmål til 

virksomhetsledere i kommunale barnehager om hvorvidt det rapporteres fra barnehagen til kommunen 

knyttet til henholdsvis økonomi, barnehagens faglige virksomhet og utfordringer knyttet til drift og 

tjenestetilbud i barnehagen. 

Figur 15: Rapporterer barnehagen systematisk til kommunen på følgende: (Virksomhetsledere, N=20) 

 

Som det går frem av figuren over, svarer samtlige av respondentene at det rapporteres systematisk på 

økonomi mv. 81 prosent av respondentene oppgir at det rapporteres systematisk på barnehagens faglige 

virksomhet, og 19 prosent oppgir at det ikke rapporteres på faglig virksomhet. 

På spørsmål om i hvilken grad barnehagen kommunalsjef følger opp rapporteringen, svarer 67 prosent av 

respondentene at de i stor grad blir fulgt opp på rapporteringen, mens 33 prosent mener at de i noen grad 

                                                

13 https://www.udir.no/tall-og-forskning/datainnsamling--kilder/basil/arsmelding-fra-barnehagene/#sette-frist-for-
innlevering-for-barnehagene 
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følges opp på rapporteringen. Ingen av respondentene mener de i liten grad eller ikke i det hele tatt følges 

opp på rapporteringen som blir foretatt.   

Figur 16: I hvilken grad blir barnehagen fulgt opp fra kommunens side (kommunalsjef) på rapporteringen? 

(N=21) 

 

I intervju blir det fra virksomhetsleder i en kommunal barnehages side gitt uttrykk for at 

rapporteringssystemet som er etablert for barnehagene i for liten grad gir kommunalsjef oversikt over 

barnehagenes virksomhet, og eventuelle mangler i tilbudet. Det pekes på at rapporteringen blant annet gir 

oversikt over status på økonomi og enkelte andre indikatorer, men at det ikke legges til rette for en 

tilstrekkelig detaljert oversikt over hvordan det jobbes i barnehagene, herunder med internkontroll. I 

intervju med kommunalsjef gis det uttrykk for at rapporteringen som gis rundt målekartet fra kommunens 

handlingsplan, sammen med andre kilder, fungerer godt med hensyn til å sikre tilstrekkelig oversikt over 

barnehagenes virksomhet, og eventuelle mangler som skulle forekomme i driften. 

3.7.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det er innført faste rutiner og årshjul som sikrer at det foretas rapportering 

månedlig, tertialvis og årlig fra virksomhetsleder til kommunalsjef gjennom det administrative verktøyet 

Corporater. Samtidig viser undersøkelsen at mens samtlige barnehager rapporterer systematisk på 

økonomiske indikatorer, rapporterer ikke alle barnehager systematisk om innholdet i tjenestetilbudet eller 

kritiske risikoer, eller på indikatorer knyttet internkontrollarbeid. 

Effektiv og riktig rapportering er en viktig del av god internkontroll. Revisjonen mener at selv om 

rapporteringsrutinene legger til rette for jevnlig rapportering, vil et hovedfokus på økonomisk rapportering 

kunne bidra til at det i mindre grad blir rapportert systematisk på andre risikoområder, som for eksempel 

tjenestekvalitet. Revisjonen mener derfor at dagens rapporteringspraksis fra barnehagene ikke sikrer at 

det blir rapportert systematisk på kritiske risikoer til rådmannsnivået, slik at rådmannen får tilstrekkelig 

kontroll med kommunens virksomhet. Revisjonen mener kommunen bør sikre at rapportering og 

styringsdialog i større grad inkluderer tjenesterelaterte mål, internkontroll og kontrollaktiviteter, slik KS 

anbefaler i sin veileder til internkontroll. 

 

3.8 System for å sikre at barnehagene oppfyller krav til internkontroll i forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

 

3.8.1 Datagrunnlag 

Kommunen har ikke utarbeidet felles retningslinjer som legger føringer for hvordan barnehagene skal 

arbeide for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern etterleves. I intervjuer blir det understreket 
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at det er opp til den enkelte virksomhetsleder hvordan barnehagen arbeider med miljørettet helsevern og 

for at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler etterleves.  

En av styringsindikatorene i målkartet for barnehageområdet i Handlingsprogram 2017-2020 det 

rapporteres på i årsberetning fra barnehagene omfatter hvorvidt det er etablert rutiner for å sikre at 

kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ivaretas. Også i intervjuer trekkes det 

frem at kommunale barnehager rapporterer på barnehagens arbeid med å etterleve kravene i forskrift om 

miljørettet helsevern en gang årlig.  

Figur 17: Målekort 2017 - rapporteringsdel14 

 

I intervjuer opplyses det at kommunen gjennom rapportering i årsrapporten får oversikt over hvorvidt det 

er utarbeidet rutiner for å ivareta kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, men 

ut over dette fremkommer det ikke hvor gode eller dekkende de etablerte rutinene er, eller hvilke 

internkontrollmekanismer som er opprettet. Det opplyses at oppfølging av rapporteringen på indikator 

knyttet til etterlevelse av forskrift om miljørettet helsevern inngår som del av drøftingen av resultater i 

ledersamtaler mellom kommunalsjef og virksomhetsleder. 

I årsberetning for 2016 for Oppegård kommune15 fremkommer det at 100 prosent av barnehagene har 

etablert rutiner for å ivareta krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.  

På spørsmål i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, rettet mot både virksomhetsledere og 

pedagogiske ledere, oppgir 81 prosent av respondentene at barnehagen har skriftlige systemer og rutiner 

for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager blir etterlevd i barnehagen. 

15 prosent opplyser at det delvis eller ikke i det hele tatt er opprettet skriftlige systemer og rutiner for å 

sikre av kravene i forskriften blir etterlevd. 

                                                

14 Oppegård kommune, 2016. Handlingsprogram 2017-2020. 
15 Oppegård kommune, 2017. Årsberetning 2016. 
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Figur 18:Er det etablert skriftlige systemer og rutiner for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

skoler og barnehager blir etterlevd i barnehagen? (N=74) 

 

Oppfølging av kommunens ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er lagt til enheten 

Miljørettet helsevern, som er organisert i seksjon for samfunnsutvikling. Miljørettet helsevern i Oppegård 

er en uavhengig tilsynsmyndighet, og gjennomfører tilsyn etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet 

helsevern i både i private og kommunale barnehager i Oppegård. Nåværende rådgiver i enheten begynte i 

stillingen i 2014. 

Enheten er på revisjonstidspunktet i ferd med å revidere en tilsynsplan fra 2015 for kommunale 

virksomheter der Miljørettet helsevern er tilsynsmyndighet.16 I intervju opplyses det at denne planen er 

basert på en overordnet risikovurdering som er utarbeidet av rådgiver i Miljørettet helsevern og 

kommuneoverlege i Oppegård kommune. I analysen blir det blant annet identifisert hvilke krav 

virksomhetene skal etterleve, samt sannsynlighet for at det oppstår uønskede hendelser og hvilke 

konsekvenser dette kan få for helsen til brukerne. Denne risikovurderingen skal revideres årlig. I intervju 

blir det trukket frem at uavhengig av egne risikoanalyser blir både barnehager og skoler i lovverk og 

veiledere fra bl.a. Helsedirektoratet trukket frem som viktige å føre hyppige tilsyn med, fordi 

barnehagebarn og elever anses å være sårbare grupper.   

Av tilsynsplanen fremgår det at kommunen har vurdert hvilke virksomheter som er kategorisert til å ha 

høyest risiko, og som prioriteres høyest ved planlegging av tilsyn. Etter planen skal alle barnehager i 

kommunen ha tilsyn innenfor et 3-4-års intervall. I intervju blir det opplyst at det er for mange barnehager 

i Oppegård til at det er mulig å gjennomføre tilsyn med alle årlig, og at tilsyn derfor fordeles slik at alle 

barnehager får tilsyn innenfor en periode på tre til fire år. Det opplyses fra kommunens side at Oppegård 

kommune i tidsrommet januar til mars 2018 skal gjennomføre i en tilsynskampanje i barnehager i 

kommunen samarbeid med Oslo kommune. Tema for tilsynene er risikovurdering og beredskap i §§ 4 og 

14 i forskrift om miljørettet helsevern. Det blir videre forklart at dersom Miljørettet helsevern får meldinger 

om særskilte, uønskede hendelser i barnehager kan dette resultere i at det blir iverksatt hendelsesutløste 

stedlig tilsyn eller dokumentasjonstilsyn i den barnehagen det gjelder uavhengig av tilsynsplanen.  

Det går frem av opplysninger fra kommunen at det ikke har vært gjennomført tilsyn av enhet for Miljørettet 

helsevern i 2014 og 2015, mens enheten i 2016 utførte tilsyn med internkontrollsystem og etterlevelse av 

§§ 4, 13 og 17 i forskrift om miljørettet helsevern i tre kommunale og en privat barnehage i Oppegård 

kommune.17 Det blir opplyst i intervju at tilsynene er gjort i samarbeid med Oslo kommune for å opparbeide 

erfaring og tilsynskompetanse, og at tilsynsobjektene i 2016 er virksomheter som var høyt prioritert på 

tilsynsplanen fra 2015. Tilsynsrapportene fra 2016 viser at alle tilsynsbesøkene er gjort i februar 2016 av 

en rådgiver i Miljørettet helsevern i Oppegård kommune og en helsekonsulent i miljørettet helsevern i bydel 

                                                

16 Oppegård kommune, 2017. Tilsynsplan for virksomheter innen miljørettet helsevern. Samfunnsutvikling, 12. 
september 2017 
17 Oppegård kommune, 2017. Oversikt tilsyn miljørettet helsevern 2016 
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Bjerke i Oslo kommune. Alle tilsynene er gjort som systemrevisjoner, og er utført i samsvar med 

folkehelseloven, forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og Helsedirektoratets veileder til 

forskriften. Rapportene angir identifiserte avvik og anmerkninger, og det gis en frist for retting av avvik og 

merknader. I intervju fremkommer det at Miljørettet helsevern til nå ikke i stor grad har samordnet seg 

med barnehagemyndighetene i kommunen når det gjelder gjennomføring av tilsyn. Det er fast praksis at 

kommunalsjef som representant for kommunen som eier varsles om tilsyn i kommunale barnehager.  

I samtlige fire tilsyn som ble gjennomført i barnehager i 2016 ble det avdekket avvik knyttet til at 

barnehagen ikke hadde et tilstrekkelig dokumentert system for internkontroll i samsvar med § 4 i forskrift 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det fremkommer i rapporten hvilke observasjoner avviket er 

basert på og det gi frist for lukking av observerte avvik.18  

Det opplyses at kommunalsjef får tilsendt kopi av tilsynsrapporter, men Miljørettet helsevern har i hovedsak 

dialog med virksomhetsledere i barnehager i arbeidet med å følge opp at avvik og merknader etter tilsyn 

rettes. Det blir videre opplyst at alle avvik som ble identifisert i 2016 ble lukket av barnehagene, og rådgiver 

i Miljørettet helsevern oppfatter at det generelt foregår tilstrekkelig oppfølging av avvik i den enkelte 

barnehage. I følge det opplyste er det ikke noe som tilsier at oppfølging av avvik i private barnehager 

skiller seg ut fra oppfølgingen i kommunale barnehager. Det pekes i intervju på at det elektroniske 

internkontrollsystemet som benyttes i private barnehager ser ut til å bidra til at oppfølging av tilsyn er 

enklere å gjennomføre enn i kommunale barnehager som ikke har et elektronisk internkontroll- eller 

kvalitetssystem.  

Miljørettet helsevern opplever ifølge intervju at det har vært vilje til å jobbe videre med miljørettet 

helsevern i barnehager etter tilsynsrunden i 2016. Arbeid med miljørettet helsevern i barnehager har blant 

annet vært tema i fagnettversmøter som barnehagene i kommunen deltar i, og rådgiver har i etterkant 

blitt invitert til å delta i ett av fagnettverkene for å komme med innspill om hvordan barnehagene kan 

jobbe med kravene til miljørettet helsevern i forskriften og internkontrollsystem i den forbindelse. 

På spørsmål om barnehagene selv systematisk gjennomfører kontroller for å undersøke om kravene i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves, svarer 65 prosent av respondentene i 

spørreundersøkelsen at slike kontroller gjøres, mens 8 prosent svarer at det ikke blir gjort kontroller for å 

undersøke om kravene i forskriften etterleves. 27 prosent av respondentene vet ikke om slike kontroller 

utføres i barnehagen.  

                                                

18 Oppegård kommune, 2016. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Augestad barnehage avd. Tårnåsen. 
Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Sofiemyråsen barnehage. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Trollåsen 
barnehage avd. Trolldalen. Tilsynsrapport etter systemrevisjon ved Ekornrud barnehage. 
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Figur 19: Gjennomfører barnehagen selv systematisk kontroller for å undersøke om krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler etterleves? (N=75) 

 

På spørsmål til virksomhetsledere om i hvilken grad barnehagen følges opp av kommunen med tanke på 

om det er utarbeidet et internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler etterleves, svarer 29 prosent av respondentene at dette i stor grad gjøres, 38 prosent 

oppgir at dette gjøres i noen grad og 29 prosent svarer at barnehagen i liten grad følges opp med tanke 

på om det er utarbeidet et internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler etterleves. 

Figur 20: I hvilken grad følges barnehagen opp av kommunen med tanke på om man har utarbeidet et 

internkontrollsystem for å sikre at krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves? 

(Virksomhetsledere, N=21) 

 

I intervju opplyses det at utover tilsynene som gjennomføres av enhet for Miljørettet helsevern, blir det 

ikke gjennomført konkret oppfølging fra seksjon oppvekst knyttet til barnehagenes arbeid med å etterleve 

kravene som stilles i forskrift om miljørettet helsevern. Det pekes samtidig på at barnehagene oppleves 

som aktive når det gjelder å tilrettelegge for etterlevelse av forskriften. Blant annet melder 

virksomhetsledere fra til kommunalsjef om eventuelle utfordringer knyttet til helsemessige forhold i 

barnehager som er relevante for kommunen å kjenne til, slik at kommunen som barnehageeier settes i 
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stand til å gjennomføre sine oppgaver og sikre at barnehagene er helsemessig tilfredsstillende i henhold til 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

3.8.2 Vurdering 

Det er krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler at det skal etableres 

internkontrollsystem, og at kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i forskriften overholdes. 

Kommunen har etablert enhet for Miljørettet helsevern, som fungerer som uavhengig tilsynsmyndighet for 

miljørettet helsevern i kommunale virksomheter. Enheten har også ansvar for å utarbeide en risikobasert 

tilsynsplan som skal sikre at tilsynsvirksomhet i kommunale virksomheter prioriteres etter en vurdering av 

helserisiko. Det har vært gjennomført tilsyn med internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i 

både en privat og kommunale barnehager i 2016 (men ikke i 2014 og 2015), og det pågår på et arbeid 

med å revidere plan for tilsyn innen miljørettet helsevern. For å sikre at krav til internkontroll i forskriften 

overholdes, mener revisjonen det er viktig at kommunen sikrer at revidering av tilsynsplan fullføres, og at 

tilsyn i barnehager blir gjennomført i tråd med planen.    

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler stiller videre krav om at tiltak skal være beskrevet 

i administrative prosedyrer. Undersøkelsen viser at det ikke er etablert felles retningslinjer for hvordan 

krav til internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal oppfylles i 

barnehagene, og hvilke rutiner og prosedyrer kommunen forventer at barnehagene skal utarbeide. 

Barnehagene rapporterer årlig i årsberetning om hvorvidt det er opprettet rutiner for å etterleve krav i 

forskriften, men denne rapporteringen gir ikke innsikt i hvordan aktiviteter og internkontroll er innrettet 

for å sikre slik etterlevelse. I revisjonens spørreundersøkelse fremkommer det at ikke alle barnehagene 

har etablert rutiner for å sikre at forskrift om miljørettet helsevern etterleves. For å sikre at barnehagene 

har etablert administrative prosedyrer i samsvar med krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler bør kommunen definere hvilke rutiner de forventer at barnehagene skal ha, og foreta nærmere 

undersøkelser av i hvilken grad slike rutiner er etablert.  

 

3.9 Rutiner for oppfølging av internkontroll i kommunale barnehager 

 

3.9.1 Datagrunnlag 
Kommunen har ikke har etablert et system for oppfølging eller systematisk ledelsesgjennomgang av 

internkontrollen i kommunale barnehager i Oppegård kommune med tanke på å sikre at internkontroll som 

helhet på barnehageområdet fungerer slik den er tenkt og bidrar til forbedringsarbeid. Som omtalt i 

foregående kapitler i rapporten blir det ikke foretatt systematisk rapportering på internkontrollaktiviteter 

og det helhetlige innholdet i internkontrollhåndbøker i den enkelte barnehage, eller overordnet 

gjennomgang av gjennomførte risikovurderinger og hvordan disse eventuelt blir fulgt opp, eller systematisk 

gjennomgang og analyse av typer avvik som blir meldt og håndtering av disse.  

Fra kommuneledelsens side opplyses det at kommunalsjef følger opp deler av innholdet i barnehagers 

internkontrollhåndbøker, men ikke innholdet som helhet. I intervjuer opplyses det at barnehagene selv 

forestår gjennomganger av egen internkontroll, blant annet i forbindelse med plandager i barnehagen eller 

i forbindelse med utarbeidelse av virksomhetsplaner. I intervju med virksomhetsleder i en kommunal 

barnehage opplyses det at det avholdes møter to ganger i året i barnehagen der innholdet i 

internkontrollhåndbok blir gjennomgått og vurdert. Det opplyses at gjennomgangene av 

internkontrollhåndboken som gjøres to ganger i året oppleves tilstrekkelig som evaluering av barnehagens 

internkontroll, og gir virksomhetsleder oversikt over internkontrollen som helhet i barnehagen, og trygghet 

for at driften i barnehagen er forsvarlig og i samsvar med lovverk. Slike gjennomganger blir ikke særskilt 

dokumentert med tanke på å kunne benyttes i forbedringsarbeid, og det sendes heller ikke 

oppsummeringer knyttet til slike gjennomganger av internkontroll i den enkelte barnehage til seksjon 

oppvekst. Kommuneledelsen er ikke direkte involvert i de enkelte barnehagenes eget arbeid med 

gjennomgang av internkontroll, og barnehagene følges heller ikke opp i etterkant av gjennomgangene for 

å vurdere hvor godt de etablerte internkontrolltiltakene fungerer.  

Som en del av oppfølgingen av internkontrollen i barnehagene i kommunen gjennomfører kommunen som 
lokal barnehagemyndighet hendelsesbaserte tilsyn (for mer om dette, se kapittel 4.2), og enheten 
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Miljørettet helsevern utfører som beskrevet i kapittel 3.8 tilsyn med blant annet internkontroll etter forskrift 
om miljørettet helsevern. 
 

 

3.9.2 Vurdering 

Ledelsens systematiske oppfølging og overordnede gjennomgang av internkontroll er viktig for å gi 

ledelsesinformasjon om hvorvidt ønskede mål og resultater på barnehageområdet oppnås, om gjeldende 

lover, forskrifter og faglige anbefalinger overholdes og om internkontrollsystemet fungerer som forutsatt. 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert et overordnet system eller rutiner for systematisk gjennomgang, 

oppfølging og evaluering av internkontrollarbeidet i kommunale barnehager på kommuneledelsesnivå. 

Kommunalsjef følger opp deler av innholdet i barnehagers internkontrollhåndbøker, men seksjon oppvekst 

er ikke direkte involvert i barnehagenes eget arbeid med gjennomganger av egne internkontrollsystemer. 

Etter revisjonens vurdering har kommunen ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for at internkontrollen i 

barnehager skal inngå som en integrert del av ledelse og styring i kommunen. Revisjonen mener på denne 

bakgrunn at kommunen bør etablere rutiner for overordnet gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 

internkontroll, for eksempel gjennom systematisering av oppfølging gjennom regelmessige gjennomganger 

i internkontrollarbeid i møter, inspeksjonsrunder, stikkprøver eller systemrevisjoner. En effektiv overordnet 

gjennomgang av internkontroll vil kunne avdekke behov for å sette i verk endringer for å oppnå en god 

internkontroll på barnehageområdet og sikre at endringer implementeres og har den ønskede effekten. 

Dette vil kunne bidra til å sikre at rådmannen har betryggende kontroll med virksomheten, jf. krav i 

kommuneloven § 23-2.  
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4. Kommunens ansvar som lokal 

barnehagemyndighet  

4.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad har kommunen som lokal barnehagemyndighet systemer for å påse at også private 

barnehager drives i samsvar med gjeldende lover og regelverk? hvilken grad har kommunen etablert et 

internkontrollsystem som skal bidra til å sikre at de kommunale barnehagene i kommunen drives i samsvar 

med gjeldende regelverk? 

a. I hvilken grad gjennomfører kommunen vurderinger av risiko for lovbrudd eller 

uforsvarlige forhold på barnehagenivå, som også omfatter private barnehager?  

 

b. I hvilken grad har kommunen systemer for å påse at private barnehager i kommunen 

drives i samsvar med gjeldende regelverk, og at det er etablert internkontrollsystemer for 

å sikre etterlevelse av regelverk?  

 

c. I hvilken grad gir kommunen veiledning for å bidra til å sikre god internkontroll og 

regeletterlevelse i private barnehager i kommunen? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal etter barnehageloven § 8 gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.19 Videre har kommunen ansvaret for å godkjenne 

barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven 

§§ 10, 11, 1 og 2.  

Barnehageeierens ansvar fremkommer av barnehageloven § 7, hvor det i bestemmelsens første ledd heter 

at «barnehageeier skal drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk.» Videre fremgår 

det av andre ledd at kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata. Ikke-

kommunale barnehageeiere må legge frem opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata. 

I veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet20 går det frem at kommunens plikt etter barnehageloven 

§ 8 til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk innebærer en plikt til å vurdere 

risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå, og til å benytte enten veiledning eller tilsyn 

som virkemiddel for å bidra til endring av forholdene. Tilsyn med barnehagene er nødvendig dersom 

veiledning ikke er tilstrekkelig for å bidra til regelverksetterlevelse på barnehagenivå. Informasjon om 

kvaliteten i barnehagene vil være et viktig utgangspunkt for barnehagemyndigheten til å vurdere risiko for 

regelverksbrudd i barnehagene, og om de skal benytte seg av tilsyn eller veiledning.21  

I barnehagelovens § 16 framgår det at kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige 

forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. I Utdanningsdirektoratets veileder 

presiseres det at bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en 

sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til 

uforsvarlige forhold for barna. 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

                                                

19 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
20 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet 
21 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet 
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4.3 Vurdering av risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå 

 

4.3.1 Datagrunnlag 

Som omtalt i rapportens kapittel 3.4 om gjennomføring av risikovurderinger for barnehageområdet, 

gjennomfører kommunen som barnehageeier i liten grad formelle risikovurderinger for barnehageområdet 

som helhet knyttet til fare for svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud. Heller ikke i rollen som 

barnehagemyndighet har kommunen etablert system eller rutiner for gjennomføring og dokumentering av 

vurderinger knyttet til risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold i de kommunale og private barnehagene 

i kommunen.   

I intervju opplyses det at selv om man ikke har satt i system gjennomføring av risikovurderinger som 

barnehagemyndighet, opplever kommunen å ha tilstrekkelig innsikt i drift og kvalitet i både kommunale og 

private barnehager til å kunne vurderer risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. 

Hovedkildene for å innhente informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet i private barnehager i kommunen 

knyttes blant annet til at både kommunale og private barnehager deltar i månedlige ledernettverk og tar 

del i kommunens brukerundersøkelse for barnehageområdet. Kommunale barnehager rapporterer til 

kommunalsjef i tråd med kommunens årshjul, mens private barnehager sender inn årsplaner og på samme 

måte som kommunale barnehager rapporterer tjenestedata til kommunen gjennom rapporteringsverktøyet 

BASIL i forbindelse med årsmelding. I disse rapportene fremgår driftsopplysninger, blant annet oversikter 

over antall barn, antall ansatte, kjønnsfordeling i staben med mer. I intervjuer opplyses det at private 

barnehager ikke rapporterer spesifikt på internkontroll, og heller ikke på faglig innhold i barnehagens tilbud 

eller på registrerte avvik i barnehagen. 

I tillegg til de formaliserte informasjonskildene nevnt over, opplyses det at fortløpende henvendelser eller 

klager fra foresatte, henvendelser fra ledere i de enkelte barnehagene om hendelser eller endringer i 

regelverk utløser hendelsesbaserte vurderinger av blant annet risiko for svikt i tjenestetilbud eller 

manglende regelverksetterlevelse i seksjon oppvekst i kommunen. Det er ikke etablert rutiner for hvordan 

slike vurderinger skal dokumenteres og følges opp.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble daglige ledere i private barnehager spurt om 

kommunen som lokal barnehagemyndighet det siste året har etterspurt informasjon fra barnehagen for å 

vurdere om barnehagen driver lovlig og forsvarlig. 

Én av de tre barnehagene oppgir at kommunen har etterspurt informasjon fra barnehagen for å vurdere 

om barnehagen driver lovlig og forsvarlig, mens de to øvrige oppgir at dette ikke har blitt gjort siste år. På 

oppfølgingsspørsmål om på hvilken måte kommunen har innhentet informasjon fra barnehagen, oppgis det 

at informasjon ble innhentet gjennom barnehagens årlige rapportering.  

I intervju med leder i en privat barnehage opplyses det at barnehagen på eget initiativ gjennomfører 

risikovurderinger knyttet til HMS, blant annet knyttet til støy og ergonomi, og til faglig arbeid i barnehagen. 

Risikovurderingene gjøres et par ganger i året, og registreres i det elektroniske kvalitetssystemet PBL 

Mentor som benyttes i private barnehager. Det opplyses at barnehagen gjennom PBL Mentor har tilgang til 

et skjema hvor det kan fylles inn type hendelse, beskrivelse av risiko, risikoreduserende tiltak som blir satt 

i verk og alvorlighet av risikoen. I intervju opplyses det at det er leder selv som har ansvar for å at 

eventuelle avdekkede risikoer blir grepet fatt i, og det utarbeides handlingsplaner i etterkant hvor det 

fremgår hva som bør gjøres på de ulike avdelingene. Disse risikovurderingene rapporteres ikke videre til 

kommunen. Barnehagen har heller ikke vært involvert i overordnede risikovurderinger fra kommunens 

side.  

Det blir opplyst at risikovurderingene som private barnehager selv gjennomfører ikke er gjenstand for 

oppfølging fra kommunen. Som omtalt i kapittel 3.4 gjennomfører kommunen heller ingen form for 

oppfølging av risikovurderinger som blir gjennomført i kommunale barnehager.   

4.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen ikke har etablert systemer for å gjennomføre overordnede 

risikovurderinger med tanke på å avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold verken i kommunale 

eller private barnehager. Kommunen som lokal barnehagemyndighet innhenter hovedsakelig informasjon 

om barnehagenes drift gjennom faste møter og rapportering, samt gjennom fortløpende kontakt med 
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barnehager og foresatte. Revisjonen vil understreke at det er viktig for å oppfylle kravene stilt til kommunen 

som lokal barnehagemyndighet i barnehageloven § 8 at kommunen driver aktiv og kontinuerlig kartlegging 

av barnehagene i kommunen og gjennomfører risikovurderinger av i hvilke barnehager og på hvilke 

områder det er størst risiko for lovbrudd eller svikt i tjenester. Det er derfor etter revisjonens mening en 

betydelig svakhet ved kommunens utøvelse av rollen som lokal barnehagemyndighet at det på 

revisjonstidspunktet ikke gjennomføres formaliserte og dokumenterte risikovurderinger.   

Revisjonen vil videre påpeke at gjennomføring av slike risikovurderinger er et sentralt utgangspunkt for å 

planlegge og iverksette tiltak som veiledning eller tilsyn i barnehager. Revisjonen mener derfor at 

kommunen må etablere systemer for å gjennomføre overordnede risikovurderinger for å avdekke risiko for 

lovbrudd eller uforsvarlige forhold i barnehagene. Dette vil bidra til at kommunen har et systematisk 

grunnlag for å vurdere behov for oppfølging av enkeltbarnehager i samsvar med krav i barnehageloven § 

8 om at kommunen som lokal barnehagemyndighet skal sikre regelverksetterlevelse i barnehager.  

 

4.4 Systemer for å påse at private barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk 

og har internkontrollsystem, herunder gjennomføring av tilsyn veiledning22 

 

4.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har ikke etablert et organisatorisk skille mellom kommunen som eier og kommunen 

som barnehagemyndighet. Barnehagemyndighet er ikke definert som egen rolle i organisasjonskartet, og 

de samme ansatte utfører oppgaver knyttet til begge rollene. 

I intervjuer fremgår det at kommunen er bevisst på skillet mellom kommunens ansvar som barnehageeier 

og lokal barnehagemyndighet, og at man har ulike roller overfor kommunale og private barnehager. 

Kommunen ser det likevel som hensiktsmessig å inkludere private barnehager på samme måte som de 

kommunale barnehagene, med unntak av saker som direkte angår kommunen som barnehageeier, og har 

av den årsak valgt å inkludere private barnehager i de samme møtearenaene som er opprettet for 

kommunale barnehager. Dette innebærer at private barnehager deltar både i ledernettverk sammen med 

kommunalsjef og virksomhetsledere i kommunale barnehager, og i fagnettverk sammen med de 

kommunale barnehagene.23  

I intervju blir det forklart at i ledernettverkene blir en rekke relevante temaer knyttet til barnehagedrift 

drøftet. Dette omfatter blant annet gjennomgang av rammeplan, kompetanseplaner for barnehagene, 

samarbeidsavtaler med blant annet barnevern, PPT og helsestasjon, overgangsrutiner mellom barnehage 

og skole og aktuelle stortingsmeldinger og høringer som har betydning for barnehageområdet. I intervju 

med leder i en privat barnehage opplyses det at det oppleves som positivt og nyttig å bli inkludert i 

ledernettverk sammen med kommunale barnehager. Samtidig pekes det på at del av drøftingene som 

foregår i ledernettverk knytter seg særlig til de kommunale barnehagene, og ikke alltid er like relevante 

for de private barnehagene.  

Kommunen opplyser at de private barnehagene også gis samme tilbud om opplæring og kurs på 

barnehageområdet som de kommunale barnehagene. Ved endringer i regelverk på barnehageområdet 

informerer administrasjonen alle barnehagene i kommunen, hovedsakelig gjennom informasjon i møter i 

ledernettverk eller via e-post. Ved større endringer i lovverk, settes temaet på dagsorden gjennom utvidet 

oppfølgning i ledernettverk eller egne kurs- eller opplæringstiltak der dette anses nødvendig.24  

I intervju med leder i en privat barnehage opplyses det at barnehagen ikke opplever å få noen spesiell 

oppfølging fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med tanke på å undersøke om driften er i 

samsvar med gjeldende regelverk, eller at det er etablert internkontrollsystemer. Leder i barnehagen har 

imidlertid fortløpende kontakt med rådgivere i kommunen og faste møtepunkter med kommunalsjef, og 

                                                

22 Problemstilling 2 b) og 2 c) besvares her samlet 
23 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart. 
24 Oppegård kommune, 2017. Forvaltningsrevisjon av internkontroll i barnehager i Oppegård kommune. Notat til 
revisjonen i forbindelse med oppstart. 
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det gis uttrykk for at det er lav terskel for å ta direkte kontakt med seksjon oppvekst i kommunen ved 

behov.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble private barnehager stilt spørsmål om hvorvidt 

kommunen som barnehagemyndighet det siste året har etterspurt informasjon om barnehagens 

internkontrollsystem. Samtlige private barnehager opplyser at kommunen ikke har etterspurt informasjon 

om internkontrollsystemer i barnehagen det siste året. 

Det blir opplyst at kommunen gjennomfører årlig kontroll med tjenestedata som både kommunale og 

private barnehager årlig rapporterer inn på eget årsmeldingsskjema. Kommunens benytter et eget 

kontrollskjema i gjennomgangen av innrapporterte tjenestedata. Som omtalt i kapittel 3.4, har kommunen 

ikke etablert systemer for å gjennomføre risikovurderinger for å vurdere risiko knyttet til forsvarlig drift og 

regelverksetterlevelse i kommunale barnehager, og det samme er tilfelle for private barnehager. 

Kommunen benytter ikke formaliserte risikovurderinger som utgangspunkt for å vurdere behovet for å 

iverksette tiltak som veiledning eller tilsyn i den enkelte barnehage, og det opplyses i intervju at oppfølging 

av barnehager for å sikre regeletterlevelse utover faste møtepunkter gjøres gjennom løpende oppfølging 

per telefon eller e-post, og gjennom tilsyn. Hvilke tiltak som iverksettes er gjenstand for individuelle 

vurderinger i seksjon oppvekst, og dokumenteres ikke særskilt. 

I spørreundersøkelsen ble private barnehager stilt spørsmål om barnehagen det siste året har mottatt 

veiledning fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med sikte på å sikre at barnehagen driver lovlig 

og forsvarlig. Ingen av de private barnehagene oppgir å ha fått veiledning fra kommunen knyttet til å sikre 

lovlig og forsvarlig drift i barnehagen. 

I intervju med kommuneledelsen opplyses det at kommunen hovedsakelig veileder barnehagene ut fra 

hvilke saker som løpende oppstår og meldes inn til kommunen fra barnehagenes side. I intervju med leder 

i en privat barnehage får revisjonen opplyst at barnehagen ikke systematisk har mottatt veiledning fra 

kommunen særskilt rettet mot internkontroll eller regelverksetterlevelse. Det påpekes samtidig at 

barnehagen kan få veiledning dersom man melder fra til kommunen om at det er behov for slik veiledning, 

og det opplyses at barnehagen har fått god oppfølging i tilfeller der det er tatt kontakt med kommunen for 

å få bistand i enkeltsaker. I intervju blir det videre forklart at kommunen har etablert et system for intern 

veiledning, der barnehagene selv holder kontakt og veileder hverandre rundt problemstillinger som dukker 

opp internt i de etablerte fagnettverkene. 

I spørreundersøkelsen fikk de private barnehagene anledning til å svare på om de opplever at det kunne 

vært behov for veiledning knyttet til lovlig og forsvarlig drift fra kommunens side. I undersøkelsen opplyser 

to av tre barnehageledere at de kunne hatt behov for slik veiledning, mens én av barnehagene ikke opplever 

at det er behov for veiledning knyttet til å sikre at barnehagen driver lovlig og forsvarlig. 

De private barnehagene ble i spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble også spurt om i hvilken 

grad deltakelse i fagnettverk i regi av kommunen er nyttig for henholdsvis å sikre lovlig og forsvarlig drift 

i barnehagen og utvikling av internkontroll i barnehagen. Svarene i undersøkelsen viser at alle de tre private 

barnehagene opplevet at veiledning i fagnettverk i stor grad er nyttig med tanke på å sikre lovlig og 

forsvarlig drift i barnehagene. Når det gjelder utvikling av internkontroll i barnehagen, svarer én barnehage 

at deltakelse i fagnettverk i stor grad er nyttig, en svarer at det er nyttig i noen grad, mens en barnehage 

opplever at deltakelse ikke i det hele tatt er nyttig med tanke på utvikling av internkontroll i barnehagen. 

Det opplyses fra kommunens side at tilsyn gjennomført i rollen som lokal barnehagemyndighet har vært 

hendelsesbaserte. Så langt har kommunen kun gjennomført ett slikt tilsyn som lokal barnehagemyndighet. 

Tilsynet ble foretatt i en privat barnehage i kommunen i 2016, og hadde som formål å vurdere 

barnehageeiers etterlevelse av bestemmelser i barnehageloven på bakgrunn av en konkret hendelse i 

barnehagen. Tilsynet ble avsluttet i mars 2017.25  

                                                

25 Oppegård kommune, 2017. Avslutning av tilsyn. Brev til gjeldende barnehage om avslutning av tilsyn er unntatt 
offentlighet. 
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Utover gjennomføring av eventuelle hendelsesbaserte tilsyn som omtalt over, har kommunen ikke etablert 

skriftlige rutiner for planlegging av tilsyn i barnehager som lokal barnehagemyndighet. Det er heller ikke 

utarbeidet plan for tilsyn som lokal barnehagemyndighet i barnehager i 2017 eller kommende år. 

Det har gjennom seksjon Miljørettet helsevern i kommunen blitt utført tilsyn med internkontrollsystem og 

etterlevelse av §§ 4, 13 og 17 i forskrift om miljørettet helsevern i tre kommunale og en privat barnehage 

i 2016.26 Tilsynene gjennomført av seksjon Miljørettet helsevern er gjort i henhold til folkehelseloven og 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og på skole, og ivaretar ikke kommunens ansvar og rolle 

som lokal barnehagemyndighet etter barnehageloven (for mer om enhet for Miljørettet helsevern, se 

kapittel 3.8). 

Private barnehager fikk i spørreundersøkelsen anledning til å besvare hvorvidt de opplever å motta 

tilstrekkelig oppfølging fra kommunen som lokal barnehagemyndighet med tanke på å sikre at barnehagen 

har forsvarlig og lovlig drift. Samtlige private barnehager har i undersøkelsen oppgitt at de opplever 

kommunens samlede oppfølging som lokal barnehagemyndighet som tilstrekkelig for å sikre at barnehagen 

har forsvarlig og lovlig drift.  

Det understrekes i intervjuer med både kommunen og privat barnehage at samarbeidet mellom kommunen 

og private barnehager fungerer godt. Det vises til at kommunen på samme måte som for kommunale 

barnehager utøver en tillitsbasert tilnærming til private barnehagers internkontrollarbeid, og at kommunen 

opplever å få all informasjon som blir etterspurt fra private barnehager. Kontakten mellom kommunen som 

lokal barnehagemyndighet og private barnehager oppleves som tilstrekkelig til at kommunen får innsikt i 

og tillit til at internkontrollarbeidet som foregår i de private barnehagene er hensiktsmessig og bidrar til å 

sikre etterlevelse av regelverk. 

 

4.4.2 Vurdering 

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har plikt til å vurdere risiko for brudd på barnehageloven, og 

det skal gjennomføres systematisk veiledning og tilsyn i tråd med gjennomførte risikovurderinger for å 

sikre at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.  Som det fremgår av kapittel 4.3 blir 

systematiske risikoanalyser ikke gjennomført, og det er ikke utarbeidet en risikobasert tilsynsplan. Videre 

har kommunen ikke gitt veiledning med tanke på å sikre at barnehagen drives i samsvar med gjeldende 

regelverk, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet opplyses å være 

hendelsesbaserte. Verken kommunale eller private barnehager i kommunen følges opp med tanke på 

internkontrollsystemer. 

Revisjonen mener at kommunens samarbeid med kommunale og private barnehager i form av faste 

kontaktpunkter og årlig rapportering er et godt utgangspunkt for kommunens videre arbeid som 

barnehagemyndighet. Det er også positivt at det fremkommer at barnehagene selv oppfatter veiledning 

fra kommunen som tilstrekkelig, og at intern veiledning mellom barnehager oppleves som nyttig.  Samtidig 

vil revisjonen påpeke at hendelsesbaserte tilsyn og veiledning basert på innrapporterte enkelthendelser 

etter barnehageloven ikke er tilstrekkelig for å gjennomføre en systematisk oppfølging av barnehagene for 

å sikre at praksis er i samsvar med regelverket. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har etter 

revisjonens vurdering ikke etablert tilfredsstillende systemer for å sikre at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk og at det er etablert tilfredsstillende internkontrollsystemer. Revisjonen anbefaler 

derfor at kommunen etablerer rutiner for etablering av risikobaserte tilsynsplaner og systematisk veiledning 

i samsvar med krav til kommunen som lokal barnehagemyndighet i barnehageloven § 8.    

 

 

                                                

26 Oppegård kommune, 2017. Oversikt tilsyn miljørettet helsevern 2016.  
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5. Bekymringsmeldinger fra barnehager til 

barnevernstjenesten  

5.1 Problemstilling 

I dette kapitlet svarer vi på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert systemer som skal bidra til å sikre en hensiktsmessig praksis knyttet til 

bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i Oppegård kommune? 

a. I hvilken grad sender kommunale og private barnehager bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten i Oppegård kommune, og hvordan har denne praksisen utviklet seg 

siden 2013? 

 

b. I hvilken grad er det opprettet system og rutiner for å sikre at både kommunale og 

private barnehager av eget tiltak gir opplysninger til barneverntjenesten når det 

foreligger mistanke om omsorgssvikt slik det stilles krav om i barnehageloven? 

 

c. I hvilken grad er det etablert hensiktsmessige fora for samhandling mellom barnehager 

og barnevernstjenesten i kommunen? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

Barnehageloven § 22 omhandler barnehagenes opplysningsplikt til barneverntjenesten, og stiller krav om 

at barnehagepersonalet i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 

barneverntjenestens side.  I bestemmelsens andre ledd fremgår det følgende: 

«Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 

4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også 

etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, 

plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.» 

Også i barnevernloven § 6-4 presiseres offentlige myndigheters plikt til å av eget tiltak, uten hinder av 

taushetsplikt, skal gi opplysninger til kommunens barneverntjenesten for tilfeller nevnt over.27 I lovens § 

6-7a fremgår det at barneverntjenesten skal gi den som har sendt melding til barneverntjenesten 

tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal sendes innen tre uker etter at meldingen ble mottatt. Tilbakemelding 

kan unnlates i tilfeller der meldingen er åpenbart grunnløs, eller der andre særlige hensyn taler mot å gi 

tilbakemelding. Tilbakemeldingen skal bekrefte at meldingen er mottatt.  

I veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet28 gis det råd om hvordan samarbeidet 

mellom barnehager og barneverntjenesten kan forankres og utvides utover lovpålagte samarbeidsformer. 

Herunder fremheves at det være hensiktsmessig å etablere faste møter mellom barneverntjenesten og 

barnehagen for å samarbeide om forebyggende tiltak. Gjennom jevnlige møter oppnås bedre kjennskap til 

hverandres oppgaver og ansvarsområde. Andre samarbeidsformer som nevner omfatter etablering av 

ansvarsgrupper, tverrfaglige kompetanseteam og faste kontaktpersoner i barneverntjenesten 

For mer utfyllende revisjonskriterier, se vedlegg 2. 

 

                                                

27 Barne- og likestillingsdepartementet, 1992. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100. 
28 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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5.3 Bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten  

 

5.3.1 Datagrunnlag 

Tall fra KOSTRA-databasen29 viser at i Oppegård kommune har andelen barn med bekymringsmeldinger 

totalt i aldersgruppen 0-5 år økt fra 2,4 prosent i 2013 til 3,5 prosent i 2016, uavhengig av hvilken instans 

melding kom fra. Også i landet uten Oslo har det også skjedd en økning i andelen barn med 

bekymringsmeldinger totalt i aldersgruppen 0-5 år i perioden, fra 3,9 prosent i 2013 til 4,1 prosent i 2016.  

Andelen barn med bekymringsmeldinger i Oppegård ligger under landsgjennomsnittet i hele perioden. 

Lavest andel barn med bekymringsmeldinger i kommunen i perioden forekom i 2014, da 2,2 prosent av 

barn i aldersgruppen 0-5 år hadde registrert bekymringsmelding til barnevernstjenesten i kommunen. På 

samme tidspunkt var det på landsbasis 3,9 prosent av barn i aldersgruppen 0-5 år som hadde registrert 

bekymringsmelding til barnevernet. 

Tabell 1: Barn med melding 0-5 år ift. antall innbyggere 0-5 år, Oppegård kommune og landet uten Oslo 

 
 
Revisjonen har fått tilsendt dokumentasjon på antall bekymringsmeldinger rapportert fra barnehager til 
barnevernstjenesten i Oppegård kommune i tidsrommet 2013 til 2017. 

Tabell 2: Antall bekymringsmeldinger 2013-2017, Oppegård kommune 

År  
Antall bekymringsmeldinger 
fra barnehager 

2013 15 

2014 18 

2015 17 

2016 19 

2017 (per. 10.5) 10 

 

                                                

29 Statistisk sentralbyrå. http://www.ssb.no/offentlig-sektor/kommune-stat-rapportering/kostra-databasen 
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Som tabellen over viser, varierer antallet bekymringsmeldinger fra barnehager mellom 15 meldinger på 

det laveste i 2013, og 19 meldinger på det høyeste i 2016. I 2017 var det per 10. mai meldt 10 

bekymringsmeldinger fra barnehager til barnevernstjenesten i kommunen.   

Revisjonen har etterspurt totalt antall bekymringsmeldinger fra offentlige meldere i tidsrommet fra 2013 

til 2017. I svar fra kommunen opplyses det at det totale antallet meldinger uavhengig av melder er 

vanskelig sammenlignbart med antall meldinger fra barnehager på grunn av måten meldinger fra 

barnehager registreres i barnevernets saksbehandlingssystem. Ikke alle meldinger fra barnehager blir 

registrert som meldinger, men som et dokument i en allerede pågående sak for barnet. Det blir videre 

opplyst at antallet bekymringsmeldinger fra barnehagene i kommunen til barneverntjenesten jevnt over 

har ligget på samme nivå de senere årene, og barneverntjenesten opplyser til revisjonen at det foretas 

måling av antall meldinger per melder kvartalsvis. Meldinger fra barnehagene har over tid har utgjort 

mellom 5 og 6 prosent av det totale antallet bekymringsmeldinger fra offentlige meldere til 

barneverntjenesten. Dette er i samsvar med andelen meldinger fra barnehager på landsbasis, som ifølge 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets statistikk over meldinger til barnevernet er på om lag 5 prosent.30 

I intervjuer pekes det barnevernet gjennom sin kjennskap til meldepraksis i kommunen ikke har grunn til 

å tro at det forekommer underrapportering av bekymringsmeldinger fra barnehager i kommunen. 

Barneverntjenestens samlede inntrykk er at både private og kommunale barnehager i kommunen har et 

fokus på kartlegging av barn og plikten til å melde bekymring. Det har ikke blitt avdekket mangler i 

prosessene knyttet til å melde bekymring i barnehagene i kommunen, og barnehagene fremstår som 

bevisste på å melde fra til barnevernet når man konkluderer med at det er grunn til bekymring. Etter 

barneverntjenestens oppfatning etterlever barnehagene i kommunen samlet sett opplysningsplikten på en 

slik måte at barneverntjenesten settes i stand til å løse sine oppgaver overfor utsatte barn og unge.  

I intervjuer opplyses det at observeres noe variasjon mellom barnehagene med hensyn til hvor mange 

bekymringsmeldinger som sendes, men antallet bekymringsmeldinger eller fokus på å melde bekymring er 

etter barnevernstjenestens oppfatning uavhengig av hvorvidt barnehagen er privat eid eller kommunal. 

Det understrekes at de kommunale og private barnehagene inkluderes og behandles likt av 

barnevernstjenesten i alle samarbeidsfora som er opprettet i kommunen, og at de benytter samme verktøy 

for å melde bekymring som de kommunale barnehagene.  

Barneverntjenesten gjennomfører en intern kvartalsrapportering, og i forbindelse med denne 

rapporteringen blir antall bekymringsmeldinger barnehagene melder sammenlignet med meldinger fra 

andre tjenesteområder i kommunen. Rapporteringen knyttet til bekymringsmeldinger følges opp internt i 

barneverntjenesten, og dersom man blir oppmerksom på vesentlige endringer i antall meldinger fra 

enkeltvirksomheter, går barnevernstjenesten i dialog med denne virksomheten for å avdekke hva årsakene 

til dette kan være. Det opplyses at innsats mot virksomheter hvor man ser endringer vektlegges omfatter 

kurs og dialog knyttet til for eksempel rutiner for bekymringsmeldinger, og målet er å øke fokuset på 

plikten til å melde bekymring til barneverntjenesten. Det er imidlertid ikke etablert rutiner for å gjøre mer 

systematiske analyser av trender og eventuelle underliggende årsaker til variasjon i bekymringsmeldinger 

fra de ulike barnehagene i kommunen.  Bekymringsmeldinger drøftes i faste møter mellom barnevernleder 

og kommunalsjef i den grad barnevernleder vurderer dette som nødvendig, og det blir forklart i intervju at 

kommuneledelsen opplever å ha kontroll med at eventuelle utviklingstrekk eller trender knyttet til 

bekymringsmeldinger som krever lederoppfølging blir fanget opp og fulgt opp. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, ble barnehagene i kommunen spurt om de er kjent med 

plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste i tilfeller der er grunn til å tro at et barn blir 

mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

                                                

30 Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, 2017. Meldinger til barnevernet.  
https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnevern/Bekymringsmeldinger 
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Figur 21: Er plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det foreligger mistanke om 

omsorgssvikt godt kjent i barnehagen din? (N=83) 

 

Som det går frem av figuren over, opplyser samtlige ansatte i private og kommunale barnehager som har 

besvart undersøkelsen at plikten til å gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det foreligger 

mistanke om omsorgssvikt er godt kjent i barnehagen.   

Det opplyses i intervju at det finnes eksempler på at det har forekommet et fåtalls enkelttilfeller hvor man 

ser at barnehager kunne meldt bekymring tidligere, for eksempel ved at det er kommet en 

bekymringsmelding fra en annen virksomhet der barnehagen har vurdert å melde, men etter en vurdering 

ikke har hatt tilstrekkelig grunnlag for å mede bekymring. Det understrekes samtidig at dette ikke er en 

utfordring som gjelder spesifikt for barnehagene i kommunen, men en generell problemstilling som vil gjøre 

seg gjeldende i alle virksomheter som har ansvar for å melde bekymring for barn til barneverntjenesten.  

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at antallet bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten i kommunen 

siden 2013 har ligget mellom 15 og 19 meldinger per år, og ifølge kvartalsvise målinger utført av 

barneverntjenesten utgjør dette 5-6 prosent av totale meldinger fra offentlige meldere til 

barneverntjenesten i kommunen, noe som samsvarer med andelen meldinger fra barnehager på 

landsbasis. 

Barnevernstjenesten opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. 

Det er heller ikke barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av 

bekymring fra barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Plikten til å melde bekymring er ifølge 

resultater fra revisjonens spørreundersøkelse godt kjent i samtlige barnehager i kommunen. 

 

5.4 System og rutiner for å sikre at barnehager av eget tiltak gir opplysninger til 

barneverntjenesten ved mistanke om omsorgssvikt 

 

5.4.1 Datagrunnlag 

Oppegård kommune har etablert en samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten.31 

Formålet med avtalen er å sikre et systematisk samarbeid mellom barnehager og barneverntjeneste, som 

skal bidra til at barn og foreldre som har behov for hjelp får hjelp til rett tid, at barn og foreldre får et 

helhetlig tilbud, og deling av kompetanse. Det opplyses fra kommunens side at selv om avtalen formelt er 

                                                

31 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten. 
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avgrenset til å gjelde kommunale barnehager, er også private barnehager er inkludert i samarbeidet som 

reguleres av avtalen.  

Samarbeidsavtalen lister opp sentrale punkter som barnehagene skal være kjent med: 

 Opplysningsplikten til barneverntjenesten som fremgår av både av barnevernloven § 6-4 og 

barnehageloven § 22 går foran lovbestemt taushetsplikt 

 

 Ved melding til barneverntjenesten skal foreldre som hovedregel informeres. Foreldre skal ikke 

informeres ved mistanke om seksuelle overgrep eller vold mot barnet, eller ved mistanke om vold 

eller overgrep mot personer som står barnet nær.  

 

 Barnehagen er forpliktet til å melde alvorlige bekymringsmeldinger til barneverntjenesten. Foreldre 

kan ikke nekte at slik melding gis. 

Samarbeidsavtalen er utformet slik at den gir oversikt over ansvars- og rolledeling og hvilke aktiviteter og 

oppgaver barnehagen plikter å gjennomføre ved bekymring for barn. Herunder fremkommer det at når 

barnehager har behov for å kontakte barneverntjenesten, gjøres dette enten ved å kontakte saksbehandler 

eller teamleder for henvendelser i konkrete, pågående saker eller ved å benytte barneverntjenestenes 

drøftingstelefon ved behov for (eventuelt anonym) drøfting av saker eller bekymringer. Det fremgår også 

kontaktinformasjon som barnehagene kan få behov for, herunder telefonnumre til barneverntjenestens 

drøftingstelefonen, Follo barnevernvakt og teamledere ved kommunens barneverntjeneste.32  

Det slås fast i samarbeidsavtalen at alle barnehageansatte har en lovfestet, selvstendig plikt til å gi 

opplysninger til barneverntjenesten, og at ved melding brukes et eget meldingsskjema. Det kan også ringes 

inn bekymring til drøftingstelefonen, som skal noteres ned av den som mottar henvendelsen. 

Meldingsskjemaet for bekymringsmeldinger ligger tilgjengelig på intranett for alle ansatte, samt under 

barneverntjenestens område på kommunens internettsider.  

I intervjuer opplyses det at konkrete bekymringsmeldinger fra barnehager til barneverntjenesten i 

hovedsak meldes skriftlig på det felles meldeskjemaet som finnes på intranett, og at det ofte har blitt gjort 

en henvendelse til drøftingstelefonen i forkant i tilfeller der barnehagen opplever usikkerhet knyttet til 

hvorvidt det skal sendes bekymringsmeldinger. Det blir opplyst at tilrådingen fra barneverntjenesten i de 

fleste av de drøftede sakene er at barnehagen bør melde saken som en bekymringsmelding. 

Det opplyses i intervjuer at i tilfeller hvor barnehager kontakter barneverntjenesten om saker som 

omhandler vold og seksuelle overgrep hvor, tar barneverntjenesten noen ganger direkte kontakt med 

politiet uavhengig av om det er meldt bekymring, ettersom det i slike tilfeller ikke vil være forsvarlig å 

avvente skriftlig bekymringsmelding fra barnehagen. Også slike tilfeller reguleres i samarbeidsavtalen 

mellom barneverntjenesten og barnehagene.  

I intervjuer blir det gitt uttrykk for at samarbeidsavtalen på en tydelig måte fastsetter rolle- og 

ansvarsfordelingen mellom barneverntjenesten og barnehagene, og gir føringer for i hvilke tilfeller og 

hvordan det skal meldes bekymring til barneverntjenesten ved mistanke om omsorgssvikt. I 

spørreundersøkelsen som er sendt til kommunale barnehager bekreftes det at et flertall av respondentene 

opplever at samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene er tydelig når det gjelder å 

fastsette barnehagenes ansvar for å melde bekymring til barneverntjenesten.  

Barneverntjenesten i kommunen har utarbeidet en veileder kalt «Sammen for barn og unge» som 

barnehagen kan benytte når de kjenner uro for barn.33 Hensikten med veilederen er å bidra til at 

barnehagene klarer å identifisere barn som trenger ekstra tiltak og vite hva som skal gjøres for å gi barnet 

rett hjelp til rett tid. I veilederen inngår et kartleggingsverktøy i form av en sjekkliste for ulike tegn som 

observeres hos et barn og hos foreldre «sjelden», «av og til» eller «ofte», som barnehageansatte kan 

benytte i arbeidet med å kartlegge uro. Ved overvekt av tegn krysset av for «ofte» eller «av og til» bør det 

                                                

32 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
33 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge – når du kjenner uro for et barn. Veileder nivå 1. 
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settes inn tiltak, mens dersom kartleggingen resulterer i flest kryss for «sjelden» er det mindre grunn til å 

sette inn tiltak, men situasjonen bør holdes under oppsikt. 

I intervjuer med barnehager opplyses det at virksomhetsledere i barnehagene har ansvaret for å sørge for 

at verktøyet er godt kjent blant pedagogiske ledere og øvrige ansatte, og for at man i barnehagen har 

oversikt og kunnskap om bruk av verktøyet. Kartleggingsverktøyet oppleves å være nyttig for barnehagene 

i arbeidet med å kartlegge og fange opp utfordringer hos barn. 

Av veilederen fremgår det at barnehagen etter kartlegging ved hjelp av kartleggingsverktøyet enten skal 

gjøre tiltak på egen hånd, innhente hjelp til vurdering fra instanser med annen kompetanse, eller kontakte 

barnevern, politi eller andre instanser ved alvorlig bekymring. Det fremkommer også føringer for hvordan 

barnehagen kan involvere foreldre gjennom samtaler.  

I intervjuer med barnehager opplyses det at virksomhetsleder har rollen som barnehagens representant i 

alle møter med foreldre der potensiell bekymringsmelding til barnevernet skal diskuteres. Lederne kan få 

støtte fra barnevernstjenesten til gjennomføring av slike samtaler, i form av blant annet forslag til hvordan 

situasjonen kan håndteres og hvilke tema og spørsmål som bør tas opp slike møter. 

Det går frem av intervju at barnevernstjenesten at barnehagene i kommunen i stor grad selv forsøker å 

sette inn tiltak selv så tidlig som mulig, blant annet med hjelp av barnevernstjenestens kartleggingsverktøy. 

Barnevernstjenesten blir i liten grad involvert når barnehagene selv vurderer å sette i gang tiltak utover at 

barnehagene i noen tilfeller tar kontakt via drøftingstelefonen for å få råd. I slike tilfeller bidrar 

barnevernstjenesten med innspill til tiltak som iverksettes i barnehagen.  

Utover det som fremkommer av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehager, er det ikke 

etablert felles kommunale rutiner for hvordan barnehagen konkret skal gå frem i saker hvor det er behov 

for å sende bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten eller hva som bør inkluderes av informasjon i 

slike bekymringsmeldinger.  

I spørreundersøkelsen ble det stilt spørsmål om kommunens rutiner oppleves som tilstrekkelige for å sikre 

at det alltid gis opplysninger til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. 

Figur 22: Opplever du at kommunens rutiner er tilstrekkelige for å sikre at det alltid gis opplysninger til 

barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til omsorgssvikt? (N=87) 

 

Som figuren over viser, svarer 80,5 prosent av respondentene at de opplever at kommunens rutiner er 

tilstrekkelige for å sikre at det alltid gis opplysninger til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til 

omsorgssvikt. 2,3 prosent oppgir at rutinene ikke er tilstrekkelige, mens 17 prosent svarer at de ikke vet 

om rutinene er dekkende.  
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I spørreundersøkelsen ble barnehagene stilt spørsmål om hvorvidt barnehagen har laget egne rutiner 

knyttet til melding av bekymring til barnevernstjenesten når det foreligger mistanke til omsorgssvikt. 

Figur 23: Har barnehagen laget egne rutiner knyttet til melding av bekymring til barnevernstjenesten når det 

foreligger mistanke til omsorgssvikt? (N=86) 

 

Som det fremgår av figuren over, svarer om lag 69 prosent at det er utarbeidet egne rutiner for 

bekymringsmelding i barnehagen, mens 27 prosent opplyser at barnehagen ikke har utarbeidet egne 

rutiner for å melde bekymring til barneverntjenesten.  

Barnehagene fikk i undersøkelsen anledning til å utdype hvilke utfordringer de eventuelt opplever knyttet 

til dagens praksis med å melde bekymring til barneverntjenesten. Flere respondenter har bemerket at de 

savner mer tilbakemelding fra barneverntjenesten etter at barnehagen har meldt bekymring. Enkelte har 

trukket frem at avklaring av hva barneverntjenesten foretar seg blant annet er viktig med tanke på den 

videre relasjonen med foreldre i tilfeller der man har meldt bekymring for et barn.  

Det går frem av intervjuer at kommunens oppfølging av barnehagene med hensyn til arbeid med 

bekymringsmeldinger i hovedsak skjer gjennom de etablerte ledernettverkene og fagnettverkene hvor både 

kommunalsjef, virksomhetsledere og daglige ledere i barnehager deltar.  

 

 

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom kommunale 

barnehager og barneverntjenesten, eget meldeskjema og en drøftingstelefon har etablert systemer som 

skal bidra til at det gis opplysninger til barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. 

Også private barnehager etterlever denne avtalen, noe som bidrar til å sikre lik praksis på tvers av 

kommunale og private barnehager knyttet til samhandling med barneverntjenesten. Flere av barnehagene 

har også etablert egne og mer detaljerte rutiner for melding av bekymring til barneverntjenesten. Etter 

revisjonens vurdering har kommunen etablert system og rutiner som legger til rette for ivaretakelse av 

barnehagenes plikt og ansvar for å melde bekymring til barneverntjenesten etter barnevernloven § 6-4 og 

barnehageloven § 22. 

Revisjonen vil samtidig påpeke at for å sikre at barnehager melder om bekymring til barneverntjenesten 

er det viktig at kommunen påser at barnehagene som offentlige meldere i samsvar med barnevernloven § 

6-7 får tilbakemelding om mottatt melding fra barneverntjenesten, og eventuelt om det er iverksatt 

undersøkelser som en følge av meldingen.  
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5.5 Fora for samhandling mellom barnehager og barnevernstjenesten i kommunen 

 

5.5.1 Datagrunnlag 

Barnevernstjenesten og barnehagene i Oppegård kommune samhandler og samarbeider på en rekke måter, 

både i enkeltsaker og på systemnivå.  

Samarbeidsavtalen mellom barnehager og barnevernstjenesten 

Som omtalt i forrige kapittel er det etablert en skriftlig samarbeidsavtale mellom barneverntjenesten i 

kommunen og barnehager. Avtalen regulerer samarbeidet ved å gi oversikt over ansvars- og rolledeling og 

hvilke oppgaver henholdsvis barneverntjenesten og barnehagene plikter å gjennomføre når det oppstår 

bekymring for et barn. Det opplyses av flere i intervjuer at samarbeidsavtalen er dekkende for barnehagene 

og barnevernstjenestens samarbeidsbehov.  

Som en del av den kommunale samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene møtes 

virksomhetsleder og teamledere i barnevernstjenesten og virksomhetsledere i barnehager én gang per år 

til samarbeidsgrupper.34 Formålet med samarbeidsgruppene er drøfting av ulike caser og utveksling av 

kompetanse mellom barneverntjenesten og barnehagene. Det er opprettet én samarbeidsgruppe per 

barnehagedistrikt og det er teamledere i barneverntjenesten som er ansvarlig for å kalle inn til møtene.35  

I intervjuer revisjonen har gjennomført med barnehager, opplyses det at barnehagene opplever at det er 

lav terskel for å ta opp enkeltsaker og spørsmål i disse møtene, og at det fungerer godt som et forum for 

å diskutere konkrete utfordringer man har fra barnehagens side.  

Det blir videre opplyst i intervjuer at i de årlige møtene er samarbeidsavtalen gjenstand for gjennomgang 

og evaluering. Virksomhetsledere i barnehagene blir involvert i dette arbeidet dersom det er aktuelt å gjøre 

endringer i samarbeidsavtalen. 

Det inngår som en del av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene at 

barneverntjenesten skal avholde kurs for barnehager minimum en gang årlig.  I intervjuer opplyses det at 

temaene for opplæringen kan variere fra konkret opplæring knyttet til hvordan bekymringsmeldinger skal 

sendes til eksterne foredrag om barns utvikling og tegn på omsorgssvikt. Det opplyses at kursingen som 

gjennomføres ikke er tilpasset den enkelte barnehage, men er felles for alle barnehager i kommunen. 

Drøftingstelefon 

Det ikke er opprettet faste kontaktpersoner for hver enkelt barnehage hos barnevernet i forbindelse med 

bekymringsmeldinger eller drøfting av potensielle saker. I samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten 

og barnehager klargjøres det at kontaktpunktet i barneverntjenesten, utover saksbehandler i pågående 

saker, er barneverntjenestens drøftingstelefon.  

I intervjuer opplyses det at drøftingstelefonen er bemannet med et fast team, og rullerer mellom tre ansatte 

i barnevernstjenesten. Det blir forklart at målet med denne ordningen er å bidra til at barnehagene blir 

godt kjent med de ansatte som bemanner telefonen, og det opplyses videre at barneverntjenesten har fått 

tilbakemeldinger fra barnehager om at denne innretningen bidrar til at det oppleves som enkelt for 

barnehagene å benytte drøftingstelefonen for å ta kontakt med barneverntjenesten.  

Det blir også forklart i intervju med barnehager at det er godt kjent på hvilke måter og hvor barnehagene 

kan henvende seg for å rette forespørsler eller få bistand fra barneverntjenesten (for mer om bruk av 

drøftingstelefonen, se kapittel 5.4). 

Tverrfaglige brukermøter 

Det fremgår av samarbeidsavtalen mellom barneverntjenesten og barnehagene i kommunen at tverrfaglige 

brukermøter (TBM) skal inngå som en del av samarbeidet mellom barnevern og barnehager. Ordningen 

inngår imidlertid ikke formelt som en del av samarbeidsavtalen, ettersom den omfatter flere instanser enn 

barneverntjenesten og barnehager.  

                                                

34 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
35 Oppegård kommune, 2012 (revidert 2017). Samarbeid barnehage – barneverntjenesten 
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Kommunen har etablert eget veiledningsmateriell for bruk av tverrfaglige brukermøter i kommunen.36 Av 

veilederen fremgår det at hensikten med tverrfaglige brukermøter er å sikre best mulig tjenester til barn 

og unge i kommunen gjennom å starte tiltak tidlig og på lavest mulig nivå og å forankre og forplikte 

samarbeid mellom de ulike instansene som involveres. Målet er å etablere et system for involvering av 

dem det gjelder (brukermedvirkning) og å gi de ansatte et verktøy som bidrar til å fange opp saker tidlig. 

I veilederen fremkommer det at saker som skal tas opp i tverrfaglige brukermøter er tilfeller hvor det er 

oppstått bekymring for et barns psykososiale utvikling, læring, helse og omsorgssituasjon, og ellers når 

barneverntjenestens kartleggingsverktøy er benyttet og det er konkludert med at det er behov for bistand 

for å løse situasjonen. Det blir satt opp en møteplan, og tverrfaglig kompetanse sikres i hvert møte ved 

fast deltakelse fra barnehage/skole/fritidssenter/utekontakt, helsetjenesten, barneverntjenesten, PPT og 

bruker med eventuell støtteperson, samt tolk ved behov.37  

I intervju opplyses det at barnehager gjerne er representert ved virksomhetsleder og eventuelt en 

pedagogisk leder som jobber tett med barnet, samt at barnets foreldre eller foresatte møter. I kommunens 

veileder utdypes de ulike møtedeltakernes roller, og det fastsettes rammer for hvordan møter bør 

gjennomføres for å sikre samarbeid, kommunikasjon og fremdrift. Møtene skal referatføres av møteleder, 

og på slutten av møtet skal arbeidet som er foretatt i møtet vurderes og gjennomgås for å hindre 

misforståelser og ulike oppfatninger.     

I intervjuer opplyses det at tverrfaglige brukermøter avholdes en gang i måneden, og at både 

barnevernstjenesten og barnehagene er representert, samt andre relevante faginstanser. I møtene blir 

konkrete enkeltsaker diskutert for å utrede hvilke tiltak det er mulig å sette inn for å bedre barnets 

situasjon. Ettersom møtene foregår etter en på forhånd fastsatt møteplan, blir det opp til barnehagene selv 

å melde inn behov for å drøfte konkrete tilfeller i møtene.  

Det opplyses i intervju at foreldre må samtykke til at det gjennomføres tverrfaglige brukermøter, og skal 

selv delta i møtet dersom de samtykker til gjennomføring. Kommunen har opprettet et eget 

samtykkeskjema som skal sendes til barnets foreldre eller foresatte i forkant av tverrfaglige brukermøter, 

der det gis samtykke til at deltakerne i tverrfaglig samarbeidsmøte kan samarbeide og utveksle informasjon 

om nærmere spesifiserte områder. Foreldre eller foresatt gis i skjemaet anledning til å krysse av for 

instanser de ønsker skal ta del i tverrfaglig brukermøte.38 Det opplyses i intervju at det instansen som har 

bekymring for et barn, ofte barnehager og skoler, som innhenter samtykke. Det understrekes at det også 

er mulig å drøfte en sak anonymt dersom foreldrene ikke samtykker til møtet.  

I intervjuer understrekes det at tverrfaglige brukermøter er et lavterskeltilbud, og formålet er at etablere 

en arena for å diskutere enkeltsaker for å om mulig hindre at de utvikler seg til barnevernssaker. I 

intervjuer blir tverrfaglige brukermøter trukket frem som et velfungerende verktøy i samarbeid mellom 

barnehager og barneverntjenesten om enkelttilfeller, og det blir opplyst at barnehageansatte har mottatt 

positive tilbakemeldinger fra foreldre knyttet til bruken av denne typen møter.  

Prosjektgruppe for forebygging 

I intervjuer går det frem at kommunen har satt ned en prosjektgruppe som jobber med å se nærmere på 

og opprette tiltak for forebygging for barn og unge i kommunen. Prosjektgruppen tar ikke særskilt for seg 

saker som potensielt skal behandles i barneverntjenesten, men har et generelt fokus på forebygging for 

barn og unge for hele kommunen. Representanter fra alle virksomheter i kommunen som jobber med barn 

og unge deltar i prosjektet. Blant annet har barnehagene i kommunen en representant i prosjektgruppen, 

som både har ansvar for å melde inn tema fra barnehagene til prosjektgruppen og å formidle informasjon 

om tema som blir diskutert i gruppen ut til barnehagene i kommunen.  

Rådmannens ledergruppe (RLG) er styringsgruppe for prosjektet, og det rapporteres skriftlig månedlig til 

RLG. Det opplyses at ved behov blir konkrete tiltak som drøftes i prosjektet lagt frem for RLG for forankring 

og avgjørelse. 

                                                

36 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge. Tverrfaglige brukermøter. Veileder nivå 2. 
37 Oppegård kommune, udatert. Sammen for barn og unge. Tverrfaglige brukermøter. Veileder nivå 2. 
38 Oppegård kommune, utdatert. Erklæring om samtykke (jf. forvaltningsloven § 13a). 
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Barnehagenes opplevelse av samarbeid med barneverntjenesten 

I intervjuer revisjonen har gjennomført blir det gitt uttrykk for at samarbeidet mellom barnehagene i 

kommunen og barneverntjenesten i all hovedsak oppleves å fungere tilfredsstillende, både når det gjelder 

samarbeid i enkeltsaker og i faste samarbeidsfora. I intervju revisjonen har gjennomført med barnehager 

opplyses det at samarbeidsforumene barnehagene deltar i bidrar til økt kompetanse i barnehager, og at de 

bidrar til å sette barnehagene i stand til å fange opp barn med utfordringer og senker terskelen for å 

eventuelt ta kontakt med barnevernstjenesten.  

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført ble ansatte i kommunale og private barnehager bedt om 

å svare på i hvilken grad man opplever at foraene barnehagen deltar i fungerer hensiktsmessig for å sikre 

god samhandling mellom barnehager og barneverntjenesten generelt og for å sikre god samhandling 

mellom barnehager og barneverntjenesten med tanke på bekymringsmeldinger.    

Figur 24: I hvilken grad opplever du at de foraene barnehagen deltar i fungerer hensiktsmessig for å...  (N=84) 

 
Som det fremgår av figuren over, er det flere av respondentene som opplever at samhandlingsforaene i 

stor grad bidrar til å sikre god samhandling knyttet til bekymringsmeldinger enn til god samhandling 

generelt, med henholdsvis 52 prosent og 44 prosent av respondentene. 42 prosent av respondentene 

oppgir at samhandlingsforaene i noen grad sikrer god samhandling mellom barnehager og 

barneverntjenesten generelt, mens 36 prosent mener at samhandlingsforaene i noen grad bidrar til god 

samhandling knyttet til bekymringsmeldinger. 6 prosent mener at samhandlingsforaene i liten grad bidrar 

til god samhandling generelt, mens 3,6 prosent mener at foraene i liten grad bidrar til å sikre god 

samhandling mellom barnehager og barneverntjenesten med tanke på bekymringsmeldinger.     

I oppfølgingsspørsmål fikk respondentene anledning til å komme med innspill om det oppleves svakheter 

eller utfordringer knyttet til samarbeid mellom barnehagen og barnevernet. Flere har trukket frem at et 

enda tettere samarbeid og mer deling av kompetanse mellom barneverntjenesten og barnehagene ville 

bidratt til å forbedre samhandlingen. Det blir av enkelte foreslått av barneverntjenesten kunne deltatt på 

faste møter i barnehagene, slik det er praksis at PPT gjør. En slik ordning kunne bidratt til at samarbeidet 

i enkeltsaker starter på et enda tidligere tidspunkt. Det blir også av enkelte trukket frem at 

informasjonsflyten kunne vært bedre, og at barnehagene i noen tilfeller savner tilbakemelding fra 

barneverntjenesten om hva de har foretatt seg i saker der barnehagen har meldt bekymring for et barn.  

Det blir ikke foretatt konkret rapportering eller omtale av samarbeid mellom barnehage og barnevern fra 

barneverntjenesten, men det vises i intervjuer til at kommunens styringssystem legger til rette for at 

kommunalsjef for barnehage og kultur blir orientert og informert dersom det er særlige momenter knyttet 

til samarbeidet som krever videre oppfølging, eller bør løftes videre til rådmannen. Løpende styringsdialog 

og oppfølging i faste møter med virksomhetsleder i barneverntjenesten bidrar til at kommunalsjefen 

opplever å ha god oversikt over samarbeidet mellom barneverntjenesten og barnehager i kommunen.  
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5.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at kommunen har etablert flere arenaer for samhandling mellom barnehager og 

barnverntjenesten i kommunen, både på systemnivå og i enkeltsaker. Dette bidrar til gjensidig kjennskap 

til oppgaver og ansvarsområder, og er etter revisjonens oppfatning i tråd med anbefalinger i 

veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet om samarbeid mellom barnehager og 

barneverntjeneste.  

Samtidig viser undersøkelsen at bare om lag halvparten av respondentene i revisjonens spørreundersøkelse 

har gitt uttrykk for at de etablerte samhandlingsforaene mellom barnehager og barneverntjenesten i 

kommunen i stor grad legger til rette for god samhandling. Revisjonen mener derfor at kommunen bør 

gjennomføre evalueringer av de ulike samarbeidsforaene som er opprettet for å sikre at de fungerer etter 

hensikten.  
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6. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at det er stilt overordnede krav til utarbeidelse av en internkontrollhåndbok i 

alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og årshjul. 

Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til kommunalsjef er sentralt i 

kommuneledelsens oppfølging av barnehagenes arbeid. 

Samtidig har undersøkelsen avdekket mangler i kommunens arbeid med internkontroll på 

barnehageområdet. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til å uforme egne 

internkontrollsystemer og fylle internkontrollhåndboken med innhold.  Revisjonen vil peke på at det ikke 

er etablert felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves i de enkelte 

barnehagene, og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 

sentrale arbeidsprosesser. Det er blant annet ikke i tilstrekkelig grad etablert system som sikrer 

gjennomføring av risikovurderinger knyttet til tjenesteutøvelse på barnehageområdet, og at risikoer 

håndteres og følges opp i samsvar med krav til god internkontroll. Revisjonen mener også det er en 

betydelig svakhet ved internkontrollen at kommunen ikke i tilfredsstillende grad har tilrettelagt for 

systematisk avviksmelding i barnehagene, og ikke har en systematisk tilnærming til aggregering og 

gjennomgang av avvik. Revisjonen vil understreke at jevnlig ledelsesgjennomgang av internkontroll på 

barnehageområdet er viktig for å sikre at internkontrollsystemet er oppdatert og sikrer betryggende 

kontroll i samsvar med kommuneloven. 

I rollen som lokal barnehagemyndighet innhenter kommunen informasjon om kvalitet i barnehagetilbudet 

gjennom fast rapportering, og gjennom månedlige ledernettverk og bruker- og medarbeiderundersøkelser, 

samt dialog med barnehager og foreldre. Undersøkelsen viser samtidig at kommunen ikke har etablert 

systemer for å benytte innsamlet informasjon til å gjennomføre overordnede risikovurderinger med tanke 

på å kartlegge og avdekke risiko for lovbrudd eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå. Det er heller ikke 

utarbeidet en risikobasert tilsynsplan, og gjennomførte tilsyn i rollen som lokal barnehagemyndighet 

opplyses å være hendelsesbaserte. Kommunen har ikke systematisk gitt veiledning med tanke på å sikre 

at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen som lokal barnehagemyndighet har 

etter revisjonens mening ikke etablert tilfredsstillende systemer for å påse at barnehager drives i samsvar 

med gjeldende regelverk etter barnehageloven og at det er etablert internkontrollsystemer. 

Kommunen har gjennom en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barneverntjenesten, 

meldeskjema for bekymring og en drøftingstelefon etablert systemer for å sikre at det gis opplysninger til 

barneverntjenesten når det foreligger mistanke om omsorgssvikt. Barnevernstjenesten i kommunen 

opplever ikke at det er ulik meldepraksis mellom kommunale og private barnehager. Det er heller ikke 

barneverntjenestens oppfatning at det er mangelfull praksis knyttet til melding av bekymring fra 

barnehager til barneverntjenesten i kommunen. Videre har kommunen etablert flere faste samarbeidsfora 

mellom barnehager og barneverntjenesten, både på systemnivå og i enkeltsaker, som etter revisjonens 

oppfatning er i samsvar med anbefalinger fra anbefalinger i veiledningsmateriell fra Barne- og 

likestillingsdepartementet. Revisjonen vil likevel trekke frem behov for jevnlig evaluering av at foraene 

fungerer etter intensjonen for å sikre hensiktsmessig samhandling mellom barneverntjenesten og 

barnehagene i kommunen. 

Revisjonen vil på denne bakgrunn anbefale at Oppegård kommune iverksetter følgende tiltak: 

1. Oppretter felles retningslinjer for hvordan internkontroll skal utøves i barnehager i kommunen  

 

2. Oppretter felles rutiner, maler og verktøy for gjennomføring og oppfølging av risikovurderinger i 

kommunale barnehager knyttet til fare for svikt, feil eller mangler i barnehagenes tilbud 

 

3. Kartlegger om det kan være behov for å utarbeide felles rutiner på viktige områder knyttet til 

internkontroll i barnehager 

 

4. Setter i verk tiltak for å sikre at system for å melde og følge opp avvik blir benyttet systematisk i 

hele organisasjonen, og under dette 
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a. Etablerer rutiner for hvilke typer hendelser som skal meldes avvik om 

 

b. Bruker avvikssystemet til aggregering og analyser av avvik på overordnet nivå for å kunne 

benytte funnene i forbedringsarbeid  

 

5. Sikrer at rapportering og styringsdialog på barnehageområdet i større grad omfatter 

tjenesterelaterte mål, kontrollaktiviteter og internkontroll 

 

6. Setter i verk tiltak for å gjennomgå hvilke rutiner kommunen forventer at barnehagene har for å 

sikre etterlevelse av krav til internkontroll i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler, og foretar nærmere undersøkelser av i hvilken grad slike rutiner er etablert 

 

7. Etablerer systemer for ledelsens overordnede gjennomgang og oppfølging av barnehagenes 

internkontroll 

 

8. Etablerer systemer som sikrer at kommunen som lokal barnehagemyndighet utarbeider en 

risikobasert oppfølging av barnehagene, og systematisk gjennomfører tilsyn og veiledning for påse 

regelverksetterlevelse i barnehagene 

 

9. Etablerer rutiner for evaluering av at samhandlingsfora mellom barneverntjenesten og 

barnehagene fungerer etter intensjonen 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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_ 
Høringsuttalelse – forvaltningsrevisjonen - Oppegård kommune – internkontroll barnehager. 
Uttalelse fra rådmannen til rapporten. 
 
Vi vil takke for en nyttig gjennomgang av våre systemer. Vi er fornøyd med de funn i rapporten som 
peker på at viktige funksjoner er på plass og at internkontroll systemet på barnehagenivå er 
forsvarlig. Vi konstaterer at vi har forbedringspotensial i forhold til standardisering og 
effektivisering. Vi vil ta med oss anbefalingene videre i arbeidet med å utvikle og forbedre 
kommunens arbeid med internkontroll på barnehageområdet. Revisjonen har i sin konklusjon 
anbefalt at Oppegård kommune iverksetter ni tiltak. Tiltakene omfatter system for internkontroll, 
kommunens ansvar som barnehagemyndighet og barnehagenes samarbeid med 
barnevernstjenesten.  
 
På barnehageområdet er det stilt overordnede krav til utarbeidelse av internkontrollhåndbok for 
alle kommunale barnehager i kommunen, og dette er forankret i kommunens styringssystem og 
årshjul. Den enkelte barnehage er gitt stor grad av frihet til utforming av internkontrollsystem og til 
å fylle internkontrollboken med innhold. Rapporten viser også at barnehagene gjør dette. 
Revisjonen etterlyser felles retningslinjer som gir føringer for hvordan internkontroll skal utøves 
(pkt. 1), og som sikrer at det er etablert tilstrekkelig med oppdaterte rutiner og prosedyrer for 
sentrale arbeidsprosesser. Revisjonen anbefaler også en kartlegging av behovet for felles rutiner på 
viktige områder knyttet til internkontroll (pkt. 3), og systemer for ledelsens gjennomgang og 
oppfølging av internkontroll i barnehagene (pkt.7). Rådmannen anbefaler at kommunen tar med 
barnehagens allerede eksisterende - og innarbeidede internkontrollsystem ved en eventuell 
utredning av behov for felles retningslinjer – og føringer. Kommunens intranett vil fortsatt være 
naturlig utgangspunkt for å plassere sentrale styringsdokumenter og rutiner. 
 
Fra rapporten går det frem at barnehagene (86,8 %) gjennomfører risikovurderinger og 
gjennomfører risikoreduserende tiltak. Risikovurderingene er særlig knyttet til barn - og ansattes 
sikkerhet og helse, og barnas miljø i barnehagen. Utfordringer og risikoområder identifiseres fra 
overordnet hold gjennom oppfølging av mål i målekart, bruker- og medarbeiderundersøkelser og 
innrapporterte hendelser i barnehagen. Revisjonen påpeker at det ikke er etablert felles skriftlige, 
kommunale rutiner for gjennomføring av risikovurderinger verken på overordnet nivå eller 
barnehagenivå. Risikovurderinger (jf.pkt.2) er et godt og viktig verktøy og vi ser at barnehagene 
gjennomfører mange risikovurderinger. Det bør utarbeides felles maler og rutiner for å bedre 
dokumentasjon av dette arbeidet. Det er viktig å sikre både hvilke områder som blir risikovurdert 
og at dette skjer med en viss regelmessighet. Rådmannen vil prioritere dette arbeidet fremover.  
 



Undersøkelsen fra revisjonen viser at så godt som alle barnehagene har etablert egne rutiner for 
avviksmelding, samtidig viser rapporten at det mangler et overordnet system eller rutiner for å 
følge opp avvik og at hva som skal registreres som avvik varierer. Kommunen har et tilgjengelig 
kvalitetsstyringsverktøy, herunder en løsning som kan forbedre avvikshåndtering (pkt. 4). Vi vil se 
på om også barnehagene skal ta i bruk dette. Det vil være naturlig å se på disse metodene og 
verktøyene i sammenheng med utvikling av den nye kommunen Nordre Follo (som nevnt i 
rapporten). I den forbindelse bør det utarbeides felles rutiner for å definere avvik, hva som skal 
rapporteres og til hvilket nivå. Det blir vesentlig å sikre at avvikssystemet kan brukes til 
forbedringsarbeid. 
 
I forhold til kommunens rolle som barnehagemyndighet (pkt. 8) vil det være viktig å sikre at denne 
rollen er klart avgrenset fra eierrollen. Et tiltak for å skape ryddighet i forhold til dette er at 
kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; 
barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte. Rådmannen ber om at det i tråd med revisjonens 
anbefalinger (pkt. 8)utarbeides en tilsynsplan på bakgrunn av en risikovurdering. Det bør også 
utarbeides rutiner for systematisk veiledning for å bedre ivareta oppgaven som lokal 
barnehagemyndighet og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
 
Oppegård kommune har i over ti år arbeidet systematisk med å utvikle dagens plan- og 
styringssystem. Styringsdialog og systematiske rapporteringsrutiner fra barnehager til 
kommunalsjef er sentralt i kommuneledelsens oppfølging av barnehagens arbeid. Balansert 
målstyring er et system som ivaretar flere fokusområder som medarbeidere og arbeidsformer, 
brukere av kommunale tjenesten, folkehelse osv. Forvaltningen påpeker at rapporteringsrutiner 
kommunen har i dag har hovedfokus på økonomisk rapportering (jf.pkt.5), og det bør derfor fra 
kommunens side vurderes hvorvidt en kan sikre bedre rutiner for rapportering og styringsdialog, 
som i større grad omfatter andre risikoområder, som f.eks. tjenestekvalitet. Kommunen vurderer 
årlig målområdene og vil ta med forvaltningens innspill inn i det videre arbeidet.  
 
Alle barnehager rapporterer i kommunens styringssystem på at de har rutiner for å sikre at kravene 
i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler etterleves. Forvaltningen påpeker at 
dette ikke er tilstrekkelig, og at kommunen bør gjennomgå hvilke rutiner de forventer at 
barnehagene skal ha for å etterleve krav i forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og 
skoler (pkt. 6). Rådmannen anbefaler at kommunen gjennomgår barnehagens rutiner i forhold til 
dette punktet for å klargjøre forventninger. 
 
Kommunen har en overordnet samarbeidsavtale mellom barnehager og barnevernstjenesten. Det 
er etablert gode systemer gjennom samarbeidsavtalen, meldeskjema og drøftingstelefon. 
Barnevernet og barnehagene har etablert arenaer for samhandling både på systemnivå og i enkelt 
saker. Rådmannen ser at det i hovedsak er positive tilbakemeldinger på dette området i rapporten. 
Revisjonen anbefaler et system for evaluering av disse samarbeidsfora. Rådmannen vil vurdere 
behovet for en rutine for å ivareta dette (jf. pkt. 9). Det kan være nyttig i videreutvikling av det 
gode samarbeidet og sikre en fortsatt god samhandling mellom de to tjenesteområdene. 

 

 
Med hilsen 
 
 
Lars Henrik Bøhler   
Kst. rådmann 
 

Sten Tore Svennes 
kommunalsjef 

   
 

    
Dokumentet er godkjent elektronisk 



 

54  

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Revisjonskriteriene er hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og fastsatte 

retningslinjer. 

1.1 Krav til internkontroll   

I kommuneloven § 23 (2) går det frem følgende krav til administrasjonssjefen: 

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 

utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives 

i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende 

kontroll.»   

Kommuneloven gir ingen nærmere beskrivelse av hva som ligger i ”betryggende kontroll,” men det går 

fram av Ot.prp. nr. 70 (2002–2003)39 at 

«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 
internkontroll, må det regnes som fast praksis at administrasjonssjefen har ansvar for etablering 
av internkontroll i administrasjonen. Etableringen av en tilstrekkelig internkontroll må regnes som 

en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar.»40 

 

I Ot.prp. nr. 70 (2002–2003) går det videre fram at internkontroll blir definert i vid forstand som en prosess, 

satt i verk og gjennomført av ledere og ansatte i virksomheten med formål å sikre måloppnåelse på 

følgende områder:  

 

 Målrettet og effektiv drift  

 Pålitelig ekstern rapportering  

 Etterlevelse av gjeldande lover og regelverk 

 

1.2 Teori og rammeverk for internkontroll  

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. I denne rapporten 

har vi lagt til grunn COSOs integrerte rammeverk for internkontroll, som definerer internkontroll som en 

prosess som gir rimelig trygghet for at en organisasjon oppnår sine mål, og som sikrer en effektiv drift, 

pålitelig rapportering og etterlevelse av lover og regler.41  

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 kontrollmiljø  
 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  

 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging  

 

Komponentene er gjensidig avhengige av hverandre, og likeverdige deler av et internkontrollsystem. 

COSO-modellen kan illustreres slik:  

 

                                                

39 Om lov om endringer i lov 25. september1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m. (kommunal revisjon). 
40 Kapittel 1.5.4 
41 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk 
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Figur 1: Illustrasjon av COSO-modellen 

 

 

 

Overordnede målsettinger 

I COSO sitt rammeverk42 går det frem at mål på sektorovergripende nivå er en forutsetning for 

internkontroll. Ledere og ansatte i organisasjonen må ha en forståelse for de overordnede strategiene og 

målene i organisasjonen, og en del av internkontrollarbeidet er å spesifisere målbare, oppnåelige, relevante 

og tidfestede mål som organisasjonen skal jobbe etter. Disse overordnede målene skal operasjonaliseres 

til de underliggende enhetene i organisasjonen.  

Kontrollmiljø 

For å sikre en god internkontroll er det, ifølge COSO-modellen, viktig å utvikle et godt kontrollmiljø. 

Kontrollmiljøet er de standardene, prosessene og strukturene som danner basis for organisasjonens 

internkontrollarbeid.  Det er flere viktige prinsipper for et godt kontrollmiljø, bl.a. 

• at organisasjonen utviser en forpliktelse overfor integritet og etiske verdier 

• at ledelsen, med utgangspunkt i organisasjonens mål, etablerer strukturer, rapporteringsveier og 

egnede fullmakts- og ansvarsforhold. 

• at organisasjonen forplikter seg til å tiltrekke seg, utvikle og beholde kompetanse som samsvarer 

med organisasjonens mål 

Risikovurderinger 

Risikovurderinger er et sentralt element både i rammeverket for internkontroll i COSO, og de 

sektorspesifikke og tjenestespesifikke kravene til internkontroll.  

Gjennom risikovurderinger gjør man en systematisk gjennomgang av tjenester for å finne frem til 

aktiviteter eller prosesser hvor det er fare for eksempel for manglende måloppnåelse, manglende 

etterlevelse av regelverk/rutiner, mangelfull rapportering eller utilfredsstillende kvalitet i tjenestene.  

COSO definerer risiko som sannsynligheten for at en hendelse inntreffer og påvirker måloppnåelse i negativ 

retning. En annen måte å definere begrepet er som «produktet av sannsynlighet og konsekvens for en 

                                                

42 Norges Interne Revisorers Forening (NIRF), 1996. Internkontroll – Et integrert rammeverk  
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hendelse».  I sin veileder for internkontroll benytter KS denne siste definisjonen, og legger til at det er 

naturlig å bruke risikovurderinger for å unngå uønskede hendelser, og ikke for å oppnå kommunens mål.  

I følge KS er risikovurderinger grunnlag for innretning av internkontrollen, og både det operative og 

strategiske nivået i kommunen bør være involvert i risikovurderingene.43 Risikovurderinger skal skje på 

både detaljert plan og på overordnet plan. KS påpeker at et ansvar på rådmannsnivået er å «aggregere 

risiko», det vil si å ha et system for å se resultatene fra enkeltvise risikoanalyser i sammenheng. KS 

fremhever at: 

Relevant informasjon skal aggregeres og rapporteres videre til andre ledernivåer. Dette vil sikre 

oppmerksomhet om det som er viktigst, samtidig som vesentlige forhold fanges opp, vurderes og 

dokumenteres.  

Systematisk avviksrapportering er en måte å sikre at organisasjonen oppdager brudd på rutiner og 

svakheter i rutiner. Det kan legges til rette for avviksrapportering elektronisk eller manuelt. Det mest 

sentrale poenget er at rutinene for rapportering er enkelt tilgjengelig, kjent for de ansatte (eller andre som 

skal melde avvik), at det er en god kultur (kontrollmiljø) for å melde avvik, og at det er gode rutiner for 

oppfølging av meldte avvik.  Resultatet fra ferdigbehandlede avvik kan gjerne være at organisasjonen gjør 

en grundigere risikovurdering for å analysere årsaker til avvik, og hvilke tiltak som kan tenkes å forebygge 

fremtidige avvik. 

Kontrollaktiviteter 

Ledelsen har også et særlig ansvar for å innføre overordnede ledelseskontroller, som for eksempel et 

fungerende fullmaktsystem, etisk regelverk og styringsprinsipper for kommunen. På et mer detaljert nivå 

må organisasjonen etablere det som i COSO kalles «kontrollaktiviteter».  

Kontrollaktiviteter er de retningslinjer, aktiviteter og rutiner som settes i verk i den daglige driften for å 

sikre at organisasjonen oppnår sine mål. Et prinsipp som legges til grunn er at ledelsen skal etablere rutiner 

og retningslinjer som inngår som en del av den daglige driften i organisasjonen. Slike rutiner skal gjøre det 

klart hva som er forventet av enheten, og skal gjøre det tydelig hvem som har ansvar for å gjennomføre 

rutinen. COSO advarer mot at uskrevne rutiner kan være lette å omgå, og kan være kostnadskrevende for 

organisasjonen å vedlikeholde dersom det er utskifting av personell. Videre anbefaler COSO at ledelsen 

ved jevne mellomrom gjennomgår og oppdaterer prosedyrer og kontrollaktiviteter. 

I sin veiledning til rådmennene om internkontroll anbefaler KS at internkontrollen inngår som en integrert 

del av ledelse og styring i kommunen.44 Dette innebærer at rådmannen og rådmannens ledergruppe skal 

involveres i internkontrollen, og da i særlig grad den sektorovergripende internkontrollen. KS anbefaler at 

rådmannsnivået innhenter rapportering og følger opp bl.a. virksomhetens arbeid med risikokartlegging og 

–vurdering, og følger opp gjennomførte kontroller og evalueringer. 

Kommunikasjon og informasjon 

For at oppfølgingen skal fungere så hensiktsmessig som mulig bør underliggende enheter rapportere videre 

kritiske risikoer til rådmannsnivået, og rådmannen bør sørge for at internkontroll går inn som en del av 

den ordinære rapporteringen og styringsdialogen i kommunen. KS anbefaler også å synliggjøre resultater, 

effekter og endringer som følge av internkontrollarbeidet i årsrapporten fra kommunen. 

KS sin anbefaling om å omtale arbeidet med internkontroll i kommunens årsrapport henger også sammen 

med kravet i kommuneloven § 48 nr. 5, hvor det går frem følgende: 

I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens eller 

fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som ikke fremgår av årsregnskapet, 

samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen. Det skal også 

redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og 

en høy etisk standard i virksomheten.  

Ledelsesoppfølging 

                                                

43 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
44 KS, 2013. Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder 
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COSO-rammeverket legger til grunn at for å sikre gjennomføring av handlinger eller endringer som er 

nødvendige for å oppnå en god internkontroll, er ledelsens oppfølging viktig. Dette innebærer at ledelsen 

må ha tilstrekkelig innsikt til å vurdere hvilke elementer i internkontrollen som fungerer bra og hvilke 

elementer som bør forbedres.  

Ledelsen kan for eksempel følge opp internkontrollen gjennom regelmessige gjennomganger i møter 

(ledelsens gjennomgang), inspeksjonsrunder/stikkprøver, og/eller systemrevisjoner.  

For å etablere god internkontroll er det i følgje COSO-modellen videre viktig med effektiv og tidsriktig 

informasjon og kommunikasjon, både horisontalt og vertikalt i organisasjonen. 

 

1.3 Internkontroll i barnehager 

Kommunens og barnehageeiers ansvar for blant annet drift og kvalitet i barnehager er nedfelt i 

barnehageloven45 med forskrifter. Etter lov om barnehager § 7 har barnehageeier ansvar for å drive 

virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk. Når det gjelder kommunale barnehager faller 

dette ansvaret inn under administrasjonssjefens generelle ansvar for «betryggende kontroll». 

Krav til barnehagens fysiske og psykososiale miljø fremgår av forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler mv. Av § 4 i forskriften fremgår det at virksomhetens eier skal påse at det er etablert 

et internkontrollsystem. Forskriftens § 3 slår fast at med internkontrollsystem forstås systematiske tiltak 

som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov 

eller forskrift. De systematiske tiltakene skal være beskrevet i administrative prosedyrer.   

Videre nedfelles det i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager § 4 at leder av virksomheten 

har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskriften overholdes, og skal rette seg etter 

de pålegg som kommunen til enhver tid gir. Etter § 25 skal kommunen føre tilsyn med at bestemmelsene 

i forskriften overholdes. 

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager viser til at internkontroll er en kontroll 

barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. 

Barnehagen skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort 

det.   

Internkontrollsystemet skal ifølge veilederen gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i 

barnehagen. I følge veilederen for miljø og helse i barnehagen skal internkontrollen dokumenteres i den 

form og omfang som er nødvendig på bakgrunn av den aktiviteten som drives, størrelsen på virksomheten 

og hvilke risikoforhold som gjør seg gjeldende.  

1.4 Kommunen som lokal barnehagemyndighet 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, og skal etter lovens barnehagelovens § 8 gi veiledning og påse 

at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Som lokal barnehagemyndighet skal 

kommunen:46  

• tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som bor i kommunen 

• sørge for at tilbudet til samiske barn bygger på samisk språk og kultur  

• sørge for full barnehagedekning  

• veilede barnehagene og påse at gjeldende regelverk overholdes  

• forvalte statlige tilskudd til private barnehager  

                                                

45 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
46 Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet. 
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Videre har kommunen ansvaret for å godkjenne barnehager etter en vurdering av barnehagens egnethet i 

forhold til formål og innhold, jf. barnehageloven §§ 10, 11, 1 og 2.  

I en landsomfattende undersøkelse utført for Utdanningsdirektoratet47 pekes det på at de fleste kommuner 

er eier av en eller flere kommunale barnehager, noe som medfører at kommunen har en dobbeltrolle som 

godkjennings- og tilsynsmyndighet både for egne barnehager og for private barnehager. For å løse 

oppgaven som lokal barnehagemyndighet, gis kommunene rett til innsyn i dokumenter og adgang til 

barnehagene i kommunen i den utstrekning som er nødvendig for å ivareta kommunes oppgaver. 

I veiledningsmateriell fra Utdanningsdirektoratet48 går det frem at kommunens plikt til å påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk innebærer en plikt til å vurdere risiko for lovbrudd 

eller uforsvarlige forhold på barnehagenivå, og til å benytte enten veiledning eller tilsyn som virkemiddel 

for å bidra til endring av forholdene. Tilsyn med barnehagene er nødvendig dersom veiledning ikke er 

tilstrekkelig for å bidra til regelverksetterlevelse på barnehagenivå. Informasjon om kvaliteten i 

barnehagene vil være et viktig utgangspunkt for barnehagemyndigheten til å vurdere risiko for 

regelverksbrudd i barnehagene, og om de skal benytte seg av tilsyn eller veiledning.49  

1.5 Barnehagens opplysningsplikt og samarbeid med barnevernstjenesten 

Barnehageloven § 22 omhandler barnehagenes opplysningsplikt til barneverntjenesten, og stiller krav om 

at barnehagepersonalet i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra 

barneverntjenestens side.50 I bestemmelsens andre ledd fremgår det følgende: 

«Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til 

barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det 

foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 

4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24. Også 

etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, 

plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger. Opplysninger skal normalt gis av styrer.» 

Også i barnevernloven § 6-4 blir det presisert at offentlige myndigheter av eget tiltak, uten hinder av 

taushetsplikt, skal gi opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn 

blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker, eller når det er grunn til å tro at det er fare for utnyttelse av et barn 

til menneskehandel. Like med offentlige myndigheter regnes organisasjoner og private som utfører 

oppgaver for stat, fylkeskommune eller kommune.51 

 

I veiledningsmateriell fra Barne- og likestillingsdepartementet52 fremheves barnehagens opplysningsplikt 

for at barneverntjenesten skal kunne løse sine oppgaver overfor utsatte barn og unge. Barneverntjenesten 

er den avhengig av at de som er bekymret for et barn melder fra til den kommunale barneverntjenesten. 

Dersom barnehagen er i tvil om hvorvidt bekymringen for barnet er så alvorlig at den skal meldes til 

barneverntjenesten, kan det være nyttig å diskutere saken med andre fagpersoner og få konkrete råd fra 

barneverntjenesten. 

Det går frem av veiledningsmateriellet at hvorvidt barnehagens bekymring for et barn er så alvorlig at den 

utløser en plikt til å melde fra til barneverntjenesten, alltid vil avhenge av konkrete vurderinger av 

situasjonen barnet befinner seg i. Barnehageansatte skal vurdere barnets omsorgssituasjon ut fra sitt 

faglige ståsted og sin kjennskap til barnet og familien. 

Veiledningsmateriellet gir i tillegg råd om hvordan samarbeidet mellom barnehager og barneverntjenesten 

kan forankres og utvides utover lovpålagte samarbeidsformer. Herunder fremheves at det være 

                                                

47 Rambøll, 2012. Undersøkelse om kommuner som barnehagemyndighet. Sluttrapport til Utdanningsdirektoratet. 
48 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet. 
49 Utdanningsdirektoratet, 2016. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet. 
50 Kunnskapsdepartementet, 2006. Lov om barnehager (barnehageloven). LOV-2005-06-17-64 
51 Barne- og likestillingsdepartementet, 1993. Lov om barneverntjenester (barnevernloven). LOV-1992-07-17-100 
52 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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hensiktsmessig å etablere faste møter mellom barneverntjenesten og barnehagen for å samarbeide om 

forebyggende tiltak. Gjennom jevnlige møter oppnås bedre kjennskap til hverandres oppgaver og 

ansvarsområde. Andre samarbeidsformer som nevner omfatter etablering av ansvarsgrupper, tverrfaglige 

kompetanseteam og faste kontaktpersoner i barneverntjenesten.53 

Et godt samarbeid mellom barnehage og barnevern forutsetter at arbeidet er forankret i den politiske og 

administrative ledelsen i kommunen. Selv om loven ikke angir hvordan samarbeidet skal skje, må det 

likevel forutsettes at kommunen etablerer tverrfaglige rutiner for samarbeid, og at disse rutinene følges. 

Kommunen må være tydelig på at slikt samarbeid er en del av det ordinære arbeidet, og ikke noe som 

kommer i tillegg til andre arbeidsoppgaver. Samarbeidet bør derfor inngå som en del av kommunens arbeid 

med strategi- og virksomhetsplaner. 

 

                                                

53 Barne- og likestillingsdepartementet, 2009. Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten. 
Veileder. 
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