Vedlegg til statusrapport barnehager 2018:

Kommunen sin prosedyre for å skille mellom rollen som barnehagemyndighet og barnehageeier.
A. Overhalla kommune som barnehagemyndighet vil i det daglige bruke styrermøtene som en
hovedarena for veiledning og for å innhente informasjon om barnehagenes drift. Overhalla har få
barnehager og styrermøtene er derfor en formålstjenlig arena som grunnlag for å få forståelse av
hvorvidt de kommunale barnehagene (kommunal eier og privat eier) har forstått de krav som
stilles til barnehagedrift – herunder gjøre risikovurderinger. Privat eier (delegert til styrer) ønsker
å delta i styrermøtene.
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Fagsjef for oppvekst har rollen både som barnehagemyndighet og barnehageeier og det er fagsjefen
som leder styrermøtene.
Deltakere på styrermøtene:
Kommunale og ikke-kommunale barnehagestyrere/assisterende styrere og hovedtillitsvalgte i
Utdanningsforbundet og Fagforbundet og fagsjef for oppvekst
I disse møtene må fagsjefen klargjøre sin rolle fortløpende:
• Fagsjefen som barnehagemyndigheten vil opplyse om endringer i lovverk, forskrifter eller
tolkninger av disse og veiledning knyttet til lovverket (§ 8 i barnehageloven), for å hjelpe
barnehageeier med å oppfylle kravet i h t § 7 i barnehageloven. Dette gjelder både de
kommunale barnehagene og privat barnehage. Det skal opplyses i møtet når denne rollen utøves.
• I referatet fra møtene må det stå hvilken rolle som er utøvd i de ulike sakene som blir tatt opp i
styrermøtene.
• Ved diskusjoner om hvordan lover og regler oppfylles i barnehagene, kan fagsjefen delta i disse
diskusjonene bare som barnehageeier i h t § 7 i barnehageloven. Privat styrer/eier bestemmer
selv om det er ønskelig på delta i disse samtalene.

B. Andre kilder Overhalla kommune som barnehagemyndighet bruker for å kunne
gjennomføre systematisk risikovurdering og veiledning med utgangspunkt i h t §8.
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§ 2 i Lov om barnehager stiller krav til eier for at barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Kommunal eier dokumenterer skriftlig i h t §2 på følgende måte:
a) Legge fram kvalitetsvurdering og utviklingsrapport for de kommunale barnehagene.
b) Barnehagemyndigheten deltar på møte der de kommunale styrerne drøfter innholdet i sine
årsplaner før eller etter at disse er vedtatt i barnehagens samarbeidsutvalg.
c) Eier gir barnehagemyndigheten innsyn i resultatene ved gjennomføring av
foreldreundersøkelsen (Udir)
Privat eier deltar i drøftingene om innholdet i årsplanene før eller etter at disse er vedtatt i
barnehagens samarbeidsutvalg og gir etter eget ønske barnehagemyndigheten innsyn i resultatet av
foreldreundersøkelsen (Udir)
Barnehagemyndigheten veileder eierne ut fra disse dokumentene og de er et virkemiddel i
systematisk veiledning og risikovurdering.
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Samordnet opptak
Fagsjefen deltar som barnehagemyndighet ved gjennomføring av hovedopptak og opptak ved ledig
kapasitet i løpet av barnehageåret, for å sikre samordnet opptaksprosess for den private og de
kommunale barnehagene i kommunen i h t § 12 i barnehageloven, og at prioritet ved opptak følges i h
t § 13 i barnehageloven. Barnehagestyrerne i de kommunale og privat barnehage er opptaksutvalg.

Barnehagenes årsmeldinger og privat barnehage sitt årsregnskap.
Barnehagemyndigheten veileder kommunale og private styrere i arbeidet med utfylling av
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årsmeldingene.
Årsmeldingene gir barnehagemyndigheten kunnskap som grunnlag for risikovurdering i h t §§17 og 18
i lov om barnehager.
Barnehagemyndigheten veileder i forbindelse med årsregnskap fra privat barnehage og vurderer
barnehagens drift med årsregnskapet som grunnlag.

Barnehageeier sin egenvurdering og besøk i barnehagene.
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Barnehagemyndigheten har utarbeidet et egenvurderingsskjema (sjekkliste) som kommunal
barnehageeier benytter for å vurdere eier sine plikter i h t §7 i barnehageloven 1 gang per år. Privat
eier ønsker også å benytte samme skjema. For de kommunale barnehagene er det styrerne som
gjennomfører vurdering og beskriver eventuelle avvik til kommunen som barnehageeier.
I h t § 8, første og femte ledd ber barnehagemyndigheten om innsyn i sjekklistene.
Barnehagemyndigheten gjennomfører besøk i barnehagene der sjekklistene og barnehagens
pedagogiske virksomhet diskuteres med styrer. Barnehageeier (kommunal og privat) ønsker at
barnehagemyndigheten gjennomfører disse besøkene.
Innsyn, samtale og veiledning knyttet til sjekklistene og besøkene danner grunnlag for
barnehagemyndigheten sin risikovurdering.
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Barnehagemyndighetens godkjenning av barnehagedrift og tilskudd til privat barnehagedrift.
I h t §10 i Lov om barnehager fatter kommunen som barnehagemyndighet vedtak om godkjenning av
barnehagedrift (nyetablering og endringer i drift).
Godkjenningen skal basere seg på vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold,
jf. §§ 1, 1a og 2.
Gjennom godkjenning foretar barnehagemyndigheten risikovurdering og sjekker at underliggende
forskrifter er fulgt der ansvaret for oppfølging er delegert.
Barnehagemyndigheten kan ved godkjenningen sette vilkår for driften med hensyn til antall barn,
barnas alder og oppholdstid.
Barnehagemyndigheten har ansvar for at kommunen yter tilskudd til ordinær drift av alle godkjente,
ikke-kommunale barnehager i kommunen i h t § 14 i Lov om barnehager og tilhørende forskrift.

C. Kommunens system for tilsyn.
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Overhalla kommune som barnehagemyndighet har tilsynsplikt i tråd med kravene i barnehageloven
§ 16.
Kommunen som barnehagemyndighet sin plikt er å kontrollere om barnehageeier oppfyller
eierpliktene i barnehageloven med forskrifter.
a) Overhalla kommune har en organisering av kommunal virksomhet som gjør at
barnehagemyndigheten på en enkel måte får god kunnskap m h t om de kommunale og
privat barnehage drives i h t §7 i lov om barnehager, gjennom de virkemidlene som er
beskrevet i hovedpunktene 1 – 6 i dette dokumentet. Gjennom disse virkemidlene foregår det
kontinuerlig risikovurdering.
b) Formelt tilsyn i h t §16 vil kun bli gjennomført hvis barnehagemyndighetens risikovurderinger
tilsier at det kan være sannsynlig at det begås lovbrudd og at den aktuelle barnehagen
dermed ikke drives i tråd med kravene i §7.
Kommunestyret fastsetter hvem som skal delta i tilsynsutvalget i tillegg til den som til daglig
har delegert barnehagemyndighet i kommunen.

c) Hvis barnehagemyndigheten finner det nødvendig å gjennomføre tilsyn, skal dette
gjennomføres etter egen mal som er utarbeidet.

