
 

FLORA 
KOMMUNE 

 

 

 

Innkalling 
til 

Levekårsutvalet 
 
Møtedato: 22.10.2019 
Møtestad: Flora samfunnshus 
Møtetid: 09:00 – LUNSJ: kl.11:30 (med plan- og samfunnsutvalet) 
 
 

 Kl 09:00: Frammøte og omvisning på dagtilbodet ved Flora omsorgssenter. 
 Kl 10.00: Fellesorientering med plan- og samfunnsutvalet.  

 
 

Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er,  
tlf. 57 75 60 00, eller til organisasjonogpersonal@flora.kommune.no, slik at varamedlem kan bli 
innkalla.  
 
Varamedlemar møter etter nærare innkalling. Alternative framlegg til vedtak i nokon av sakene kan  
du sende på e-post til framlegg@flora.kommune.no.  
 
 
 
Flora kommune 
 
Karianne Torvanger  

leiar  
 Arne Schei 

 sekretær 
       
 

 

  



Sakliste 
Saknr. Tittel 

023/19 Godkjenning av møtebok 

024/19 Refererte skriv og meldingar 

Kjøken på sjuke- og aldersheimar - Innspel til folkevalde og kommuneleiing 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Krabbefest Florø MC Klubb 12.10.19 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Rognaldsvåg grendahus 04.10.2019 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhild - Skjærsgårdscruise 13.07.19 

025/19 Høyring - forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter - lovreglar om psykosialt 
barnehagemiljø, internkontroll mm 

026/19 Høyringsuttale - utviding av retten til brukarstyrt personleg assistanse for bestemte 
personar over 67 år 

027/19 Høyringsuttale - verdig eldreomsorg - sambuargaranti 

028/19 Høyringsuttale om eldreombod 

029/19 Høyringsuttale prehospital plan 

ORIENTERINGSSAK: FELLES MED PLAN OG SAMFUNN:  

 Orientering om status framdrift på regulering for idrettshall ved barneskulen og
omsorgsbustader på sjukehustomta.(kl.10:00)

ORIENTERINGSSAK LEVEKÅR 

 Lukka orientering - mediesak

2 av 114

.....side 15

......side 24

.....side 98

....side 103

.....side 106

......side 109 - 114



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

 

Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
023/19 Levekårsutvalet PS 22.10.2019 
 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 

Arne Schei K1-033 
 

19/1801 

   
 

Godkjenning av møtebok 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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FLORA  
KOMMUNE 

 

 

Saksopplysingar: 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Levekårsutvalet - 03.09.2019 
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FLORA  
KOMMUNE 

 
 

Møteprotokoll  
for 

Levekårsutvalet 
 
Møtedato: 03.09.2019 
Møtestad: Askrova - Terje Svardahl si bu 
Møtetid: 10:00 - 15:00 
 
 
Desse møtte Parti 
 Jarle Henning Storevik Arbeidarpartiet 
 Karianne Torvanger Arbeidarpartiet 
 Arlene Oddbjørg Vågene Høgre 
 Ingvar Torsvik Myrvollen Høgre 
 Trine Hovland Høgre 
Lasse Seim Venstre 
Vivian Norstrand Venstre 
 
 
Forfall meldt frå følgjande medlemar Parti 
Markus Indrebø-Langlo Arbeidarpartiet 
Silje Ødegård Standal Arbeidarpartiet 
Torgunn Elisabeth Eikevik Senterpartiet 
Terje Kjerpeset Venstre 
 
 
Følgjande varamedlemar møtte Parti 
 Ann-Kristin Førde Sosialistisk Venstreparti 
 
 
Møteleiar: Karianne Torvanger 
Merknad til innk.: Ingen merknader. 
Godkj. sakliste: Godkjent. 
Frå adm. møtte: Kommunalsjefane Norunn Stavø og Anders Moen (møtesekr.), 

barnehagefagleg rådgjevar Runa Nybakk, pleie- og omsorgssjef Ragnhild 
Holm, folkehelsekoordinator Elisabeth Solheim. 

Utlevert i møtet:  
Orientering:  Hennning Haugholt informerte om Askrova bygdelag og deira 

arbeid over fleire år, samt kva utfordringar bygdelaget ser framover.
 Norunn Stavø og Anders Moen orienterte om arbeidet med nye 

Kinn kommune på HSO-området og oppvekstområdet. 
 Ragnhild Holm informerte om ombygginga av dagtilbodet og 

skjerma avdeling for demente i Markegata 55. 
 Anders Moen orienterte om utbygging av Brandsøy skule som er i 

rute og planarbeidet med ny barnehage i sentrum, der rådmannen 
arbeider med utarbeiding av kravspesifikasjon. 

 Runa Nybakk informerte om tilsyn på § 19 G i barnehagelova og 
korleis denne prosessen er lagt opp. I tillegg informerte Runa om ny 
mobbelov i barnehage og korleis høyringsprosessen på dette 
framlegget skal vere. 
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 Det vart også kort informasjon om dusjskjerming i inngangspartiet i 
Eikefjordhallen samt parkeringsutfordinga ved Eikefjord barnehage.

 
Spm./interpell.:  
Synfaring:  
Ymse: Det vart bestemt at neste møte i levekårsutvalet skal flyttast frå 15. til 22. 

oktober. 
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Sakliste 
 
Saknr. Tittel 
  

018/19 Godkjenning av møtebok 

019/19 Refererte skriv og meldingar 

 Einskildløyve – Havglytt 17.05.2019 

 Oppsummering spørjeundersøking - fallførebyggande gruppetrening for eldre 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Dans i samband med Eikefjorddagane 17.08.19 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Familiedag med dans, Batalden Grendalag 27.07.19 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Konsert 29.06.2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Opning kunstutstilling 24.05.2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Pubkveld 06.07.2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Sildebord 2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Sommarrevy 2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhilds Venner, firmatur under Eikefjorddagane 
17.08.2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Våt moro 11 .- 13. juli 2019 

 Skjenkeløyve ved enkelthøve – XL-Bygg Florø 24.05.2019 

 Svar på søknad om skjenkeløyve  – Sommardans Norddalsfjord 06.07.2019 

 Svar på søknad om skjenkeløyve 16.08.2019 – Eikefjorddagane 

020/19 Folkehelse og livsmeistring-arbeid med barn og unge i Flora kommune 

021/19 HSO rapport januar til august 2019 

022/19 Kulturmidlar 2019, restløyving 
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018/19: Godkjenning av møtebok 
 
Framlegg til vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke.
 

Vedtak: 
Møteboka vert godkjent slik den ligg føre.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
019/19: Refererte skriv og meldingar 
 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
 
 
Handsaming: 
Samrøystes vedteke.
 

Vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Einskildløyve – Havglytt 17.05.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Oppsummering spørjeundersøking - fallførebyggande gruppetrening for eldre 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
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Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Dans i samband med Eikefjorddagane 17.08.19 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Familiedag med dans, Batalden Grendalag 27.07.19 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Konsert 29.06.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Opning kunstutstilling 24.05.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Pubkveld 06.07.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Sildebord 2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Sommarrevy 2019 
 
Framlegg til vedtak: 
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Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhilds Venner, firmatur under Eikefjorddagane 17.08.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve for einskildhøve – Våt moro 11 .- 13. juli 2019  
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Skjenkeløyve ved enkelthøve – XL-Bygg Florø 24.05.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Svar på søknad om skjenkeløyve  – Sommardans Norddalsfjord 06.07.2019 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
: Svar på søknad om skjenkeløyve 16.08.2019 – Eikefjorddagane 
 
Framlegg til vedtak: 
 
 
 
Handsaming: 
 
 

Vedtak: 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
020/19: Folkehelse og livsmeistring-arbeid med barn og unge i Flora kommune 
 
Framlegg til vedtak: 
Flora kommune søker om midler til tiltaksutvikling innan program for folkehelsearbeid i kommunane 
Midlane skal bidra til integrere psykisk helse som ein likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet 
og fremme lokalt rusførebyggende arbeid for barn og unge. 

 
Frå Karianne Torvanger og Arlene Vågene:Framlegg til vedtak i saka , punkt 1. 
 Nytt punkt 2: 
Det skal opprettes eit tverrfagleg oppfølgingsteam som skal gå inn i vanskelege situasjonar, og 
prioritere tidleg innsats for elevar som er i sårbare og vanskelege situasjonar. Levekårsutvalet ber om 
at ein særskilt prioriterar tiltak mot mobbing og psykisk helse. 
  
Nytt punkt 3:  Rapportering frå teamet vert ein del av HSO- rapporten.  
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Handsaming: 
Tilrådinga frå rådmannen, i tillegg til punkt 2 og 3 vart samrøystes vedteke.
 

Vedtak: 
1. Flora kommune søker om midler til tiltaksutvikling innan program for folkehelsearbeid i 
kommunane Midlane skal bidra til integrere psykisk helse som ein likeverdig del av det lokale 
folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusførebyggende arbeid for barn og unge. 
2. Det skal opprettes eit tverrfagleg oppfølgingsteam som skal gå inn i vanskelege situasjonar, og 
prioritere tidleg innsats for elevar som er i sårbare og vanskelege situasjonar. Levekårsutvalet ber om 
at ein særskilt prioriterar tiltak mot mobbing og psykisk helse. 
3. Rapportering frå teamet vert ein del av HSO- rapporten.  

 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
021/19: HSO rapport januar til august 2019 
 
Framlegg til vedtak: 
Levekårsutvalet tek rapporten til vitande

 
Nytt punkt 2: Levekårsutvalet ber om at HSO-rapporten vert vidareført i Kinn Kommune. 
 
Nytt pkt 3:  
Levekårsutvalet visar til tidlegare vedtak om lærlingar i revidert budsjett for 2016 og i budsjettsaka i 
desember 2016. Det er viktig at det offentlege tek sitt ansvar og tek imot lærlingar for å møte 
morgondagens utfordringar og sikre rekruttering til viktige sektorar i kommunen. 
KS anbefaler at kommunane skal legge til rette for fleire læreplassar og praksisplassar. I revidert 
budsjett for 2016 vedtok Flora Bystyre at Flora Kommune skal følgje KS sine anbefalingar med å ha 2 
lærlingar pr 1000 innbyggjar.   Levekårsutvalet ber formannskapet syte for at vedtaket vert følgt opp. 
 
 
Handsaming: 
Tilrådinga frå rådmannen saman med tilleggspunkta vart samrøystes vedteke.
 

Vedtak: 
1. Levekårsutvalet tek rapporten til vitande 
 
2. Levekårsutvalet ber om at HSO-rapporten vert vidareført i Kinn Kommune. 
 
3. Levekårsutvalet visar til tidlegare vedtak om lærlingar i revidert budsjett for 2016 og i budsjettsaka i 
desember 2016. Det er viktig at det offentlege tek sitt ansvar og tek imot lærlingar for å møte 
morgondagens utfordringar og sikre rekruttering til viktige sektorar i kommunen.  
KS anbefaler at kommunane skal legge til rette for fleire læreplassar og praksisplassar. I revidert 
budsjett for 2016 vedtok Flora Bystyre at Flora Kommune skal følgje KS sine anbefalingar med å ha 2 
lærlingar pr 1000 innbyggjar. Levekårsutvalet ber formannskapet syte for at vedtaket vert følgt opp. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
022/19: Kulturmidlar 2019, restløyving  
 
Framlegg til vedtak: 
Saka blir lagt fram utan tilråding 

 
Framlegg frå Trine Hovland, H, til fordeling av restløyving av kulturmidler, kr.60.000.- som følgjer:
 
Flora turlag kr. 30.000 
Barnas turlag kr. 10.000 
Sommarrevyen kr. 20.000 
 
 
Handsaming: 
Framlegget frå Trine Hovland vart samrøystes vedteke, unntatt punktet om sommarrevyen som vart 
vedteke med fem mot fire røyster. 
 

Vedtak: 
Restløyving av kulturmidler kr.60.000 vert slik:
 
Flora turlag kr. 30.000 
Barnas turlag kr. 10.000 
Sommarrevyen kr. 20.000 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FLORA  
KOMMUNE 

 

 

Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
024/19 Levekårsutvalet PS 22.10.2019 
 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 

Arne Schei K1-033 
 

19/1801 

   
 

Refererte skriv og meldingar 
 
 
 
Underliggande saker: 

Saksnummer Tittel 

 Kjøken på sjuke- og aldersheimar - Innspel til folkevalde og 
kommuneleiing 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Krabbefest Florø MC Klubb 
12.10.19 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Rognaldsvåg grendahus 
04.10.2019 

 Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhild - Skjærsgårdscruise 
13.07.19 

 

 
Framlegg til vedtak: 
Refererte skriv og meldingar vert tekne til etterretning slik dei ligg føre.
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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FLORA  
KOMMUNE 

 

 

Saksopplysingar: 
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Side 1 av 1

Besøksadresse: Postadresse: E-post:
post@sfj.no

Telefon:
57638000

Bankgiro:
4212 02 02000

Kultur: Storehagen 1B, Førde
Næring: Fylkeshuset, Leikanger

Askedalen 2
6863 LEIKANGER

Heimeside:
www.sfj.no

Org.nr :
NO 941 388 841 MVA

Til: Nye folkevalde, kommunale eldreråd, kommuneleiing
og ansvarleg for helse og sosial i kommunane i Sogn og
Fjordane

Nærings- og kulturavdelinga

Sakshandsamar:
Åge Avedal

E-post: Age.Avedal@sfj.no
Tlf.: 970 72 734

Vår ref.
Sak nr.: 18/26-54

Gje alltid opp vårref. ved kontakt

Dykkar ref.

Dato
FØRDE, 27.09.2019

Kjøken på sjuke- og aldersheimar. Innspel til kommunane

Mat kan bidra til trivsel og godt miljø. Glede over eit måltid er svært viktig for eldre på sjuke- og
aldersheimar, der mange kan vere underernærte. Fylkesråd for eldre i Sogn og Fjordane meiner at
maten på sjuke- og aldersheimane bør lagast på staden av kvalifisert personale og bli servert på ein
måte som vekkjer appetitt og matglede.

Fleire kommunar har valt å lage maten som blir servert på sjuke- og aldersheimar på eit sentralt
storkjøken. Då blir det vanskeleg å lage mat som er tilpassa brukarane sine individuelle behov, og
den blir heller ikkje servert på ein slik måte at matopplevinga blir ein viktig del av livet på
institusjonen.

Fylkesråd for eldre i Sogn og Fjordane deltok på den nasjonale konferansen for eldreråd i Telemark i
mai 2019. Eit av emna på konferansen var  Kosthold og ernæring foreldre i institusjon og
hjemmeboende  ved Erlend Eliassen, kokk og ernæringsrettleiar i Sandefjord kommune. Han kom
med eksempel på at eldre kom seg opp av rullestolen og senga, takka vere kokkar som laga rett mat
og skapte matglede. Pasientar eller andre som ikkje hadde matlyst, var underernært eller hadde
dårleg svelgjefunksjon fekk mellom anna eigenlagde frukt- og bærhaldige styrkedrikkar fulle av
kaloriar, protein og antioksidantar. Dette er også effektivt i sårstell, då protein gjer at sår gror
raskare. Under- og feilernæring gir dårlegare helse- og livskvalitet, og aukar faren for å bli svimmel,
brotskadar ved fall og auka risiko for liggesår. Erfaringa frå Sandefjord viste at kostprisen per døgn
per bebuar var på 125 kroner ved lokale kjøken på institusjonane.

Vi minner om at regjeringa i revidert nasjonalbudsjett 2019 foreslo å opprette eit investeringstilskot
til lokale kjøkenløysingar med eige produksjonskjøken. Ordninga blir sett i verk via Husbanken frå 1.
oktober 2019 med ei tilsegnsramme på 12,5 millionar kr for 2019.

Kjøken på sjuke- og aldersheimar styrkar livskvaliteten og trivselen for bebuarar på institusjon!

Vi berom at de sendervidare dette brevet til alle nye folkevalde i kommunen, samt eldreråd,
kommuneleiing og ansvarleg forhelse og sosial.

Med helsing

Harald Ekroll Åge Avedal
leiar i fylkesråd for eldre Sogn og Fjordane rådgjevar / sekretær fylkesråd for eldre

Brevet erelektronisk godkjent og erutan underskrift

Mottakar (ar)
Kommunane i Sogn og Fjordane ved postmottak

Kopi til:
Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane
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FLORA 

KOMMUNE 
 

  INFORMASJON OG SERVICE 

  

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6905  FLORØ 

 57756000 /45977015 

57756001 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Solveig Willis 

Brandsøysundet 37 

6908   

 

 
 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

19/1714-5/K2-U63/SIST  13.09.2019 

 

 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Krabbefest Florø MC KLubb 12.10.19 
 

 

Vi syner til søknad datert 05.09.19, vedrørande skjenkeløyve for årleg krabbefest Florø MC klubb. 

 

Søknaden har vore forelagt Politiet i Sogn og Fjordane for uttale.  Dei har ingen merknader til 

skjenkestyrar, stadavløysar eller type arrangement. 

 

Flora bystyre har i sak 021/16 "Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 

2016-2020" i punkt 3 delegert til rådmannen å godkjenne søknader  om løyve for skjenking av 

alkoholhaldig drikk ved enkeltståande arrangement.  Retningsliner for opningstid og skjenketider 

gitt i punkt 5.5 i same sak skal gjelde. 

 

I medhald av alkohollova § 1-6, 2. ledd vert Florø MC klubb gitt skjenkeløyve for all alkoholhaldig 

drikk den 12.10.19 i høve årleg krabbefest. 

 

 Skjenkestad/areal er klubblokalet til Florø MC klubb på Bjørnset.  

 Skjenketid er frå kl. 13.00– kl. 02.00.  

 Alkoholhaldig drikk skal vera konsumert  innan ½ time etter skjenketids slutt. 

 Seinaste opningstid er kl. 03.00. 

 Ansvarlege for skjenking er Birgitte Andersen, med Solveig Willis som stadavløysar. 

Ansvarshavande for skjenking må sørge for tilstrekkeleg med vakthald, og at "Lov og Forskrift om 

omsetning av alkoholhaldig drikk m.v." vert fulgt.   

 

Ein vil likevel minne om følgjande: 

Skjenkestyrar og stadavløysar skal ikkje nyte alkohol under arrangementet.    

Det godkjende skjenkeområde skal vere sikra med sone for skjenking, og det er ikkje høve til å ta 

med seg utskjenka alkohol ut av område eller medbragt alkohol inn på det godkjente 

skjenkeområde. 

Unge under 18 år må ikkje bli skjenka alkohol. For drikk over 22% er aldersgrensa 20 år. 

Personar som må reknast  som vesentleg /overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig 

drikk, og personar som er til bry for andre på grunn av rus skal visast bort frå arrangementet. 
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Skjenkegebyr er kr. 500,-. 

Faktura vert utsendt frå Flora kommune, Økonomiavdelinga. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Møyfrid K. H. Ellingsund 

informasjonsleiar 

 Siv Standal 

 sakshandsamar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:    
Sogn og Fjordane politidistrikt c/o Vest politidistrikt 

Postboks 285 Sentrum 

5804 BERGEN 
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FLORA 

KOMMUNE 
 

  INFORMASJON OG SERVICE 

  

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6905  FLORØ 

 57756000 /45977015 

57756001 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Vivian Norstrand 

Rognaldsvågen 20 

6915 ROGNALDSVÅG  

 

 
 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

19/1687-4/K2-U63/SIST  13.09.2019 

 

 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Rognaldsvåg grendahus 04.10.2019 
 

 

Vi syner til søknad datert 29.08.19, vedrørande skjenkeløyve for pubkveld med matservering. 

 

Søknaden har vore forelagt Politiet i Sogn og Fjordane for uttale.  Dei har ingen merknader til 

skjenkestyrar, stadavløysar eller type arrangement. 

 

Flora bystyre har i sak 021/16 "Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 

2016-2020" i punkt 3 delegert til rådmannen å godkjenne søknader  om løyve for skjenking av 

alkoholhaldig drikk ved enkeltståande arrangement.  Retningsliner for opningstid og skjenketider 

gitt i punkt 5.5 i same sak skal gjelde. 

 

I medhald av alkohollova § 1-6, 2. ledd vert Folkeakademiet Reksta gitt skjenkeløyve for alkohol  

inntil 22% den 04.10.19 i høve pubkveld med matservering. 

 

 Skjenkestad/areal er Rognaldsvåg grendahus. 

 Skjenketid er frå kl. 16.00 – kl. 02.00.  

 Alkoholhaldig drikk skal vera konsumert  innan ½ time etter skjenketids slutt. 

 Seinaste opningstid er kl. 03.00 for dagane fredag og laurdag. 

 Ansvarlege for skjenking er Vivian Norstrand. 

Ansvarshavande for skjenking må sørge for tilstrekkeleg med vakthald, og at "Lov og Forskrift om 

omsetning av alkoholhaldig drikk m.v." vert fulgt.   

 

Ein vil likevel minne om følgjande: 

Skjenkestyrar og stadavløysar skal ikkje nyte alkohol under arrangementet.    

Det godkjende skjenkeområde skal vere sikra med sone for skjenking, og det er ikkje høve til å ta 

med seg utskjenka alkohol ut av område eller medbragt alkohol inn på det godkjente 

skjenkeområde. 

Unge under 18 år må ikkje bli skjenka alkohol.  

Personar som må reknast  som vesentleg /overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig 

drikk, og personar som er til bry for andre på grunn av rus skal visast bort frå arrangementet. 
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Skjenkegebyr er kr. 500,-. 

Faktura vert utsendt frå Flora kommune, Økonomiavdelinga. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

Møyfrid K. H. Ellingsund 

informasjonsleiar 

 Siv Standal 

 sakshandsamar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:    
Sogn og Fjordane politidistrikt c/o Vest politidistrikt 

Postboks 285 Sentrum 

5804 BERGEN 
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FLORA 

KOMMUNE 
 

  INFORMASJON OG SERVICE 

  

 
Postadr.: Besøksadr: Telefon / faks: Bankgiro: E post: 
Markegata 51 
6905  FLORØ 

 57756000 / 

57756001 

 postmottak@flora.kommune.no 
Org.nr:    MVA 

 

Karianne Tovanger 

Gaddevegen 14 

6900 FLOR?  

 

 
 

 

Vår ref. Dykkar ref. Dato: 

19/1430-2/K2-U63/HEUL  10.07.2019 

 

 

Skjenkeløyve for einskildhøve – Svanhild - Skjærsgårscruise 13.07.19 
 

Vi syner til søknad datert 09.07.2019, vedrørande skjenkeløyve for skjærgårdscruise i samband 

med Våt Moro. 

 

Flora bystyre har i sak 021/16 "Alkoholpolitiske retningsliner for Flora kommune for perioden 

2016-2020" i punkt 3 delegert til rådmannen å godkjenne søknader om løyve for skjenking av 

alkoholhaldig drikk ved enkeltståande arrangement. Retningsliner for opningstid og skjenketider 

gitt i punkt 5.5 i same sak skal gjelde. 

 

I medhald av alkohollova § 1-6, 2. ledd vert Svanhilds Venner v/ Karianne Torvanger gitt 

skjenkeløyve for alkoholhaldig drikk inntil 22% den 13.07.2019 i høve skjærdgårdscruise. 

 

 Skjenkestad/areal er Svanhild. 

 Skjenketid er frå kl. 14.00 – kl. 18.00 for laurdag.  

 Alkoholhaldig drikk skal vera konsumert  innan ½ time etter skjenketids slutt. 

 Ansvarleg for skjenking er Jorunn Håland Reisæter. 

Ansvarshavande for skjenking må sørge for tilstrekkeleg med vakthald, og at "Lov og Forskrift om 

omsetning av alkoholhaldig drikk m.v." vert fulgt.   

 

Vi vil likevel minne om følgjande: 

 

Skjenkestyrar skal ikkje nyte alkohol under arrangementet. Det godkjende skjenkeområde skal vere 

sikra med sone for skjenking, og det er ikkje høve til å ta med seg utskjenka alkohol ut av område, 

eller medbragt alkohol inn på det godkjente skjenkeområde. 

 

Unge under 18 år må ikkje bli skjenka alkohol. Personar som må reknast  som vesentleg 

/overstadig rusa må ikkje bli skjenka meir alkoholhaldig drikk, og personar som er til bry for andre 

på grunn av rus skal visast bort frå arrangementet. 

 

Skjenkegebyr er kr. 500,-. 

Faktura vert utsendt frå Flora kommune, Økonomiavdelinga. 
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Med helsing 

 

 

Møyfrid K. H. Ellingsund 

informasjonsleiar 

 Henrik Ulriksen 

 sakshandsamar 

 

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til:    
Vest politidistrikt Postboks 85 6901 FLORØ 
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Saksframlegg 
 
 
Saksnr Utvalg Type Dato 
025/19 Levekårsutvalet PS 22.10.2019 
 

Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID 

Runa Nybakk K2-A10, K3-&13 
 

13/412 

   
 

Høyring - forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter - lovreglar 
om psykosialt barnehagemiljø, internkontroll mm 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 
Saksframlegget med vurderingar vert sendt som høyringsframlegg frå Levekårsutvalet i Flora 
kommune til framlegg til endringar i barnehagelova med forskrifter. 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Kunnskapsdepartementet har sendt framlegg til endringar i barnehagelova med forskrifter på offentleg 
høyring. 

Målet med endringane er: 

ꞏ Å sikre alle barnehagebarn eit trygt og godt barnehagemiljø 
ꞏ Å sikre at dei som driv barnehagar har internkontroll med barnehageverksemda 
ꞏ Å sikre at kommunen som barnehagemyndigheit likebehandlar private og kommunale 

barnehagar 
ꞏ Understøtte tidlegare framlegg om at kvar barnehage skal vere eige rettssubjekt 

Høyringsdokumentet vert med dette lagt fram for Levekårsutvalet. 

Høyringsfrist er 13. november 2019, og høyringsuttale skal sendast elektonisk via digital løysing.  

Vurdering: 
 

Levekårsutvalet i Flora kommune gjer slike vurderingar som uttale til framlegg til endringar i 
barnehagelova med forskrifter; 

Om psykososialt barnehagemiljø 

Barnehagelova og rammeplanen stiller krav til barnehagen om å legge til rette for sosial deltaking og å 
fremje eit inkluderande og stimulerande miljø der alle barn skal oppleve å bli sett og få delta i leik. 

ꞏ Det fysiske og psykososiale miljøet skal støtte opp om barns lyst til å leike, utforske, lære og 
meistre.  

ꞏ Barnehagen skal ha ein helsefremjande og førebyggande funksjon for å jamne ut sosial 
ulikskap, og bidra til barns trivsel, livsglede, meistring og følelse av eigenverd, uavhengig 
av bakgrunn.  

ꞏ Barnehagen skal førebygge krenking og mobbing, og om barn opplever krenking og 
mobbing skal barnehagen handtere, stoppe og følgje dette opp. 

ꞏ Barn har rett til medverknad gjennom å aktivt ta del i og uttale seg i planlegging og 
vurdering av barnehageverksemda.   

Barnehagelova og rammeplanen stiller krav til at personalet jobbar målretta og systematisk for å skape 
eit godt barnehagemiljø. Slikt arbeid handlar m.a. om observasjon og vurdering av barn sin trivsel og 
allsidige utvikling. Dette vert sett i ein heilskap når personalet gjennom dokumentasjon skal 
synleggjere vurderings-, refleksjons- og planleggingsarbeidet for å oppfylle krav i barnehagelova og 
rammeplanen.   

Eit trygt og godt barnehagemiljø for det enkelte barn vert best ivaretatt med å ha fokus på 
gruppedynamikk og førebyggjande arbeid. Vi meiner det er positivt at barnehagen sitt systematiske 
arbeid for å skape eit godt miljø i barnegruppene vert vektlagt framfor rettigheitsfesting og 
handhevingsordning for enkeltbarn.  
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Det er også viktig at alle som arbeider i barnehagen har plikt til å gripe inn når barn vert utsett for 
krenking, også når ein barn vert utsett for krenking frå ein tilsett. 

Gjennom ei aktivitetsplikt vil personalet/barnehagen få plikt til å følgje med, varsle, undersøke, sette 
inn eigna tiltak og plikt til å utarbeide skriftleg plan for å  følgje opp, dersom det er mistanke om eller 
vert avdekka at barn ikkje har eit trygt og godt barnehagemiljø.  

Med bakgrunn i oppdraget som barnehagen har for å sikre at alle barn har eit trygt og godt 
barnehagemiljø, støtter vi framlegget til Kunnskapsdepartmentet om å tydeleggjere barnehagen si plikt 
for å sikre dette gjennom lovendring.  

ꞏ Omsynet til barnets beste skal vere grunnleggande i barnehagen sitt arbeid (§ 3 – endring) 
ꞏ Nulltoleranse og plikt til fremjande og førebyggjande arbeid (ny § 20) 
ꞏ Aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har eit trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø (ny § 21) 

 

Krav om at barnehagens lokaler og uteareal skal ligge samla 

Det er viktig å sikre at kvar eining som i praksis fungerer som ein barnehage blir eit sjølvstendig 
rettssubjekt. Slik unngår ein mistydingar i høve krav til innhald og kvalitet slik det går fram av 
barnehagelova m/forskrifter 

Vi støttar departementet sitt forslag om å innføre krav om at barnehagen sine lokale og uteareal skal 
ligge samla (ny § 7.c). Kommunalt tilskot til private barnehagar som må søkje om ny godkjenning  
som følgje av krav til samla barnehageanlegg, vert fulgt opp og sikra i ny § 6a i Forskrift om tildeling 
av tilskot til private barnehager.    

Departementet ber om innspel på kva type omsyn som kan leggast til grunn dersom det skal gjerast 
unntak frå lovforlaget. Vi meiner at det ikkje kan gjerast unntak utover formulering om at avstand 
mellom ulike avdelingar og uteområde ikkje må vere større enn at barna og dei tilsette enkelt kan 
bevege seg mellom dei ulike avdelingar/område.  

Departementet ber også om innspel til lengda på "rimeleg overgangsperiode" før kravet trår i kraft. Vi 
kjenner ikkje til kor mange eksisterande barnehagar som vert omfatta av lovendringa. Det er viktig at 
både barnehageeigarar som må søkje om ny godkjenning og kommunar som skal godkjenne 
barnehagar på nytt, får tid til dette. Vårt innspel er ei overgangsperiode på 1 år frå lova trer i kraft.  

 

Krav til interkontroll i barnehagen 

Det er viktig at barnehageeigar legg til rette for og følgjer opp at barnehagen oppfyller krav i 
regelverket, inkludert barnehagelova m/forskrifter. Vi støttar derfor Kunnskapsdepartementet sitt 
framlegg om å innføre krav til internkontroll med barnehagen sitt arbeid som er i samsvar med 
bestemmelsane i kommunelova § 25-1, (ny § 7 d i barnehagelova).  
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Dei tilsette i barnehagane er kjent med internkontrollsystem knytt til anna regelverk. Ved innføring av  
interkontroll for å sikre at barnehagelova m/forskrifter vert fulgt opp, må dette sjåast i ein heilskap slik 
at ein unngår parallelle system. Det må vere eit mål å få til eit internkontrollsystemet som synleggjer 
handlingar og ansvarsfordeling gjennom rutiner og prosedyrar ein har for følgje opp føringar i dei 
ulike lovverka/føreskriftene som er knytt til barnehagedrifta.     

 

Regulering av kommunen som barnehagemyndigheit 

Barnehagetilbodet er del av kommunen sine ansvars- og forvaltningsoppgåver. Ut frå gjeldande rett 
skal kommunen som lokal barnehagemyndigheit påse (godkjenne, rettleie og føre tilsyn) at 
kommunale og private  barnehagar følgjer regelverket, og har ansvaret for finansieringa av 
barnehagane.  

Kunnskapsdepartementet meiner at det er behov for å profesjonalisere kommunen si ivaretaking av 
oppgåver som barnehagemyndigheit ved å innføre særlege reglar om kommunen som 
barnehagemyndighet. Målet er å bidra til objektivitet, nøytralitet og tillit i situasjonar der kommunen 
fører tilsyn med kommunale barnehagar og private barnehagar (konkurrent).  

Lovframlegget skal sikre at personar eller kommunale tenester som har direkte ansvar for barnehagar 
som kommunen er ansvarleg for, ikkje bør utføre oppgåver kommunen har som barnehagemyndigheit. 
Dette vil gjelde styrar, eller kontor/etat som ivaretek oppgåver med å drifte kommunale barnehagar.  

Kunnskapsdepartementet ber om tilbakemelding på om myndigheitsoppgåvene i små kommunar kan 
ivaretakast gjennom interkommunalt samarbeid, kommunalt oppgåvefellesskap eller 
vertskommunesamarbeid etter komunelova, ev at oppgåver vert delegert til eit interkommunalt selskap 
etter lov om interkommunale selskaper.  

Barnehagemyndigheita skal sikre kvaliteten i barnehagane i kommunen, og  må ha god kunnskap om 
barnehagane og kjenne til lokale tilhøve som ligg til grunn for barnehagedrifta. Innføring av 
internkontroll for å sikre at krav i barnehagelova m/forskrift vert følgt opp, vil t.d. gjere arbeidet med 
tilsyn enklare for kommunen. Vi meiner at det kan vere problematisk for små kommunar å ivareta 
rolla som barnehagemyndigheit gjennom interkommunalt samarbeid, kommunalt oppgåvefellesskap, 
vertskommunesamarbeid eller interkommunalt selskap. I den grad kommunar ønskjer å samarbeide 
om å ivareta rolla som barnehagemyndigheit, må dette kunne avtalast mellom dei kommunane det 
gjeld, utan at det vert eit lovkrav.  

I høve lovframlegget har vi innspel til at første ledd i ny § 8a Kommunen skal organisere oppgavene 
den har som barnehagemyndigheit uavhengig av oppgavene kommunen har som ansvarlig for en eller 
flere barnehager vert tatt bort. Ei slik formulering vil føre til at svært mange kommunar (små 
kommunar) må ha ei eiga avdeling for oppgåver tillagt barnehagemyndigheitsrolla, som ikkje er 
organisert under kommunalsjef med ansvar for barnehagesektoren (jf avsnitt over).   

Vi støttar andre ledd Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører 
oppgaver som barnehagemyndighet.   

Formuleringa i andre ledd vil sikre at kommunen likebehandlar private og kommunale barnehagar 
uavhengig av korleis barnehagemyndigheitsoppgåvene er organisert. Formuleringa vil gjere det 
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mogleg for kommunen å organisere oppgåvene som tilsynsmyndigheit ut frå eit heilskapsomsyn for å 
sikre kvalitet i utøvinga, og samstundes sikre objektivitet og tillit.    

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (innføring av lovregler om 
psykososialt barnehagemiljø, internkontroll mm.) 
Høring Fra KD 
Høringsnotat fra KD 1616294 
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Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Linn Kvinge 
22 24 73 95 

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 
(innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll 
mm.) 

 
Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med 
forskrifter på offentlig høring.  
 
Formålet med endringene er å sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. 
Forslagene skal også sikre at de som driver barnehager har internkontroll med barnehagens 
virksomhet. Videre skal forslagene sikre at kommunen som barnehagemyndighet 
likebehandler kommunale og private barnehager. Det er også foreslått regelendringer som 
henger sammen med og skal understøtte det tidligere forslaget om at hver barnehage skal 
være et eget rettssubjekt. 
 
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes 
elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 
https://www.regjeringen.no/id2662762. 
 
Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er 
velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges 
underordnede organer som ikke er nevnt på listen. 
 
Høringsfristen er 13. november 2019. 
 
 
 

Ifølge liste 
 
 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

19/3440- 

Dato 

12. august 2019 
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Side 2 
 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Trude Wessel Eide (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Linn Kvinge 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Side 3 
 

Adresseliste 
 
Departementene 
Arbeidstilsynet 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Barneombudet 
Brønnøysundregisteret 
Datatilsynet 
Folkehelseinstituttet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Foreldreutvalget for barnehager 
Foreldreutvalget for grunnskolen 
Fylkesmennene 
Helsedirektoratet 
Helsetilsynet 
Husbanken 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Kompetanse Norge 
Konkurransetilsynet 
Kriminalomsorgsdirektoratet 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
Mattilsynet 
Miljødirektoratet 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 
Riksrevisjonen 
Sámediggi/Sametinget 
Språkrådet 
Statens arbeidsmiljøinstitutt 
Statens institutt for forbruksforskning 
Statistisk sentralbyrå 
Statped 
Sysselmannen på Svalbard 
Utdanningsdirektoratet 
Utlendingsdirektoratet 
Fylkeskommunene 
Kommunene 
Longyearbyen lokalstyre 
Forskningsrådet 
Høgskoler 
Universiteter 
Universitets- og høgskolerådet 
Akademikerne 
Arbeidsgiverforeningen Spekter 

31 av 114



 

 

Side 4 
 

Atferdssenteret 
Delta 
Dysleksi Norge 
Espira 
Fafo 
Fagforbundet 
Fellesorganisasjonen 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
Handikappede barns foreldreforening 
Humanetisk forbund 
Innvandrernes landsorganisasjon 
Institutt for samfunnsforskning 
Kanvas 
Kirkelig pedagogisk senter 
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon 
Kliniske ernæringsfysiologers forening 
Kristent pedagogisk forum 
KS 
Kvinnefronten 
Landsorganisasjonen i Norge 
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
Lederne 
Likestillingssenteret 
Læringsverkstedet 
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa 
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning 
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning 
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 
Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen 
Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa 
Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa 
Norges bygdekvinnelag 
Norges døveforbund 
Norges handikapforbund 
Norges idrettsforbund 
Norges kvinne- og famileforbund 
Norges Montessoriforbund 
Norsk forbund for utviklingshemmede 
Norsk foreldrelag for funksjonshemmede 
Norsk innvandrerforum 
Norsk senter for barneforskning 
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Norsk senter for menneskerettigheter 
Norsk studentorganisasjon 
Norske kveners forbund 
Norske samers riksforbund 
Private barnehager 
Private barnehagers landsforbund 
Private barnehager i Asker 
REFORM ressurssenter for menn 
Regelrådet 
Røde Kors 
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner 
Senter for IKT i utdanningen 
Senter for samisk i opplæringa 
Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 
Skolelederforbundet 
Steinerbarnehagene Norge 
Stiftelsen barnas rettigheter 
Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening 
Trygge barnehager 
Tvillingforeldreforeningen 
Unge funksjonshemmede 
UNICEF Norge 
Unio 
Utdanningsforbundet 
Velferdsforskningsinstituttet – NOVA 
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning 
Virke 
YS 
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Fra: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no> 
Sendt: måndag 12. august 2019 14:17 
Til: Kvinge Linn 
Emne: Høring Fra KD 
Vedlegg: Høringsnotat fra KD 1616294.docx; Høring av forslag til 

endringer i barnehageloven.pdf 
 
 

Kunnskapsdepartementet sender forslag til endringer i barnehageloven på høring. Høringsnotatet 
inneholder: 
 

- Forslag om å lovfeste plikter for hva barnehagen skal gjøre for å sikre alle barn et trygt og 
godt psykososialt barnehagemiljø. 

- Forslag om å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. 
- Forslag om å innføre et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha 

internkontroll med barnehagens virksomhet. 
- Forslag om å lovfeste krav til uavhengighet og likebehandling for kommunen som 

barnehagemyndighet. 
 
Høringsbrev og notat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2662762. Vi ber om at 
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på 
www.regjeringen.no/id2662762. 
Høringsfrist: 13. november. 
 
Kunnskapsdepartementet  
postmottak@kd.dep.no 
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(Innføring av lovregler om psykososialt barnehagemiljø og 
internkontroll mm.) 

12. august 2019 
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Innledning 

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 17. juni 

2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven).   

Departementet foreslår å lovfeste regler som skal bidra til å sikre at barn har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Begrepet barnehagemiljø omfatter vanligvis både det psykososiale og det 

fysiske miljøet. Fordi dette høringsnotatet handler om det psykososiale miljøet alene, brukes 

begrepet for enkelthets skyld om det psykososiale miljøet. Helse- og omsorgsdepartementet 

holder på å gå igjennom regelverket for det fysiske barnehage- og skolemiljøet. Høringsnotat 

om ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler, blir sendt på høring omtrent 

samtidig som dette høringsnotatet.  

Departementet foreslår å lovfeste at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt 

barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å forebygge 

tilfeller der barn opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet 

foreslår å lovfeste at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering, og at alle som arbeider i barnehagen skal gripe 

inn ved slike krenkelser. 

Departementet foreslår å lovfeste en aktivitetsplikt som skal sikre at barnehagen handler raskt 

og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Alle som arbeider i barnehagen, 

skal følge med og varsle styrer ved mistanke om, eller kjennskap til, at et barn ikke har et 

trygt og godt barnehagemiljø. Der det er varslet om mistanke om, eller kjennskap til, at et 

barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og eventuelt 

sette inn egnede tiltak. Departementet foreslår en skjerpet aktivitetsplikt for tilfeller der en 

voksen i barnehagen krenker barn. 

Bestemmelsene om medvirkning for barnehagebarna, foreldrerådet og samarbeidsutvalget 

vil omfatte barnehagens arbeid med barnehagemiljøet. Departementet foreslår å lovfeste at 

hva som er barnas beste, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. 

I høringsnotatet foreslår departementet også noen endringer som ikke er direkte relatert til 

barnehagemiljøet. Departementet foreslår å innføre et krav om at barnehagens lokaler og 

utearealer skal ligge samlet. Departementet foreslår også å innføre et krav om at 

barnehagen skal ha internkontroll for å oppfylle kravene i barnehageloven med forskrifter.   

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen skal organisere oppgavene den har som 

barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene den har der den driver en eller flere 

barnehager. Videre foreslår departementet å lovfeste at kommunen skal likebehandle 

private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.  

Departementet ønsker høringsinstansenes synspunkter på forslagene. Departementet vil 

vurdere om en del av bestemmelsene i forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver bør endres som følge av forslagene i dette høringsnotatet og høringsnotatet om 

regulering av private barnehager. Departementet vil gjøre en felles gjennomgang av 

rammeplanen etter at lovendringene er vedtatt.  
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Del 1 Barnehagemiljø 

1 Bakgrunnen for forslaget 

NOU 2015:2 Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø  

(Djupedalutvalget) synliggjorde at mobbing forekommer blant barn i barnehagen, og at 

arbeid for et godt psykososialt barnehagemiljø er helt avgjørende for å forebygge 

mobbing. Utvalget framhevet at barnehagen er en viktig arena der barn tidlig tilegner seg 

sosial kompetanse, og understreket betydningen av at arbeid med det psykososiale miljøet 

i barnehagen og i grunnopplæringen ses i sammenheng.  

I Folkehelsemeldingen, Meld. St. 19 (2014–2015), varslet regjeringen en gjennomgang og 

oppdatering av regelverket for fysisk og psykososialt miljø i barnehager og skoler. I Prop. 

1 S (2015–2016) påpekte regjeringen at barnehagene skal være inkludert i regjeringens arbeid 

mot mobbing.   

I behandlingen av Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i 

barnehagen fattet Stortinget enstemmig følgende anmodningsvedtak: 

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt 

omsorgs- og læringsmiljø, jf. opplæringsloven § 9a.»  

I innstillingen fra familie- og kulturkomiteen er vedtaket begrunnet i «behov for 

ytterligere lovstøtte for barnehagens relasjons- og antimobbearbeid», se Innst. 348 S 

(2015–2016). Under debatten i Stortinget ble vedtaket omtalt i forbindelse med mobbing 

og betydningen av at alle barnehagebarn føler trygghet i hverdagen sin som grunnlag for 

mestring, utvikling og læring.  

Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som 

vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing, se 

NOU 2012:1. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, 

men at barnet selv opplever at det er trygt og godt i barnehagen, at det er inkludert i 

barnegruppen, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser fram 

til. De ansatte i barnehagen må være bevisste på hva som påvirker det enkelte barns 

opplevelse av barnehagemiljøet.  

Kvaliteten på det fysiske miljøet har betydning for det psykososiale miljøet. Fordi reglene om 

det psykososiale barnehagemiljøet må ses i sammenheng med reglene om det fysiske miljøet, 

blir forslag til en ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler sendt på høring 

omtrent samtidig med dette høringsnotatet. Når det gjelder regelverk om sikkerhet og 

beredskap som i dag ligger i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. vil 

departementet utrede dette med sikte på å overføre ansvaret for sikkerhet og beredskap fra 

Helse- og omsorgsdepartementet til Kunnskapsdepartementet.  
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2 Kunnskapsgrunnlag 

Forskning indikerer at mellom åtte og tolv prosent av barnehagebarna i Norge kan oppleve 

mobbing, i form av plaging, erting eller gjentatt utestengelse fra lek. Noen både av barn 

og av voksne
1
.  

Barn uttrykker at lek og vennskap er det viktigste i barnehagen. Lek og lekpregede aktiviteter 

i barnehagen fremmer inkludering i barnefellesskapet, vennskap og trivsel og utvikling av 

sosiale ferdigheter
2
. For å skape gode vilkår for trivsel i barnehagen må man arbeide 

helhetlig, langsiktig og systematisk. Forskning viser at barn som ikke er sosialt inkludert 

lett havner i risikosonen for å bli utsatt for mobbing. Det antas å være en sammenheng 

mellom barns ønske om å opprettholde og forsterke vennskapsrelasjoner, og mekanismer 

som systematisk stenger andre ute
3
. Barn har ofte behov for støtte for å etablere vennskap. 

Et vennskapsforhold kan bidra til å beskytte et barn mot mobbing
4
. 

I 2012 ga foreldreutvalget for barnehager (FUB) ut brosjyren Mobbing i barnehagen. 

Brosjyren vekket motstand i enkelte fagmiljøer som blant annet hevdet at siden små barn 

ikke forstår konsekvensene av sine handlinger, er de heller ikke i stand til å mobbe.  

Diskusjonen vekket imidlertid engasjement som resulterte i forskningsprosjektet  Hele 

barnet – hele løpet om mobbing i barnehagen
5
. Funnene fra studien bekrefter tidligere 

forskning, samt at vennskap og lek er avgjørende for barns trivsel i barnehagen og for 

forebygging av mobbing. Det vakte oppsikt at det i hver av de observerte barnehagene i 

prosjektet viste seg å være ett til to barn som systematisk ble avvist og utestengt fra lek av 

de andre barna. Typisk for disse barna var: 

• manglende lekekompetanse 

• manglende språk- eller kommunikasjonsferdigheter 

• offeret ble oversett og negativt definert av de ansatte i barnehagen 

Det framkom videre at 7,5 prosent av de ansatte i barnehagen mente barn som blir 

mobbet, selv har noe av skylden for at de blir mobbet. Studien avdekket hvor alvorlig 

                                                 
1 Lund, I. (red), Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D.Ø., Kovac, B.V. og Cameron, D.L. (2015): Hele barnet, hele 

løpet; Mobbing i barnehagen, Oslo: Foreldreutvalget for barnehager og Bratterud, Å., Sandseter, E.B.H. og Seland, M. 

(2012): Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Rapport 21/2012 Skriftserien fra 

Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH. S. 69 

2 Evertsen, C., Tveitereid, K., Plischewski, H., Hancock, C. og Størksen, I. (2015): På lei t etter læringsmiljøet i 

barnehagen. En synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og Bratterud, Å., Sandseter, 

E.B.H. og Seland, M. (2012): Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. 

Rapport 21/2012 Skriftserien fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge, NTNU og DMMH og Brandlistuen, R.E., 

Helland, S.S., Evensen, L., Schjølberg, S., Tambs, K., Aase, K. og Wang, M.V. (2015): Sårbare barn i barnehagen – 

betydningen av kvalitet. Rapport 2/2015, Folkehelseinstituttet. 

3 Bliding, M. (2004). Inneslutandets och uteslutandets praktik: En studie av barns relationsarbete i skolan (Vol. 214). 

Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
4 Kirves, L., & Sajaniemi, N. (2012). Bullying in early educational settings. Early Child Development and Care, 182(3-4), 

383-400. 
5 Lund, I. (red), Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D.Ø., Kovac, B.V. og Cameron, D.L. (2015): Hele barnet, 

hele løpet; Mobbing i barnehagen, Oslo: Foreldreutvalget for barnehager  
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situasjonen var for en del barn i norske barnehager og bidro til at tematikken kom høyere 

opp på dagsorden i barnehage-Norge. 

I 2012 ga Utdanningsdirektoratet ut veilederen Barns trivsel – voksnes ansvar. 

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Denne veilederen handler om 

hvordan ansatte kan støtte barnas sosiale utvikling og arbeide for å skape et godt 

psykososialt miljø som forebygger mobbing og krenkelser. 

Undersøkelser viser at personalets kompetanse, evne og vilje til å inngå i gode relasjoner med 

barn, gi god omsorg, støtte barns lek og inspirere og støtte barns læringsprosesser, er vesentlig 

for at barn skal oppleve å være inkludert, og for at man skal kunne forebygge mobbing i 

barnehagen. Samtidig viser forskning fra norske barnehager at slik kompetanse både varierer 

mellom barnehagene og innad i personalgrupper
6
. Resultater fra GoBan-undersøkelsen 

indikerer at barnehagene i særlig grad svikter på å støtte de minste barnas evne til å inngå i 

relasjoner med hverandre
7
. Dette gir et dårlig grunnlag for inkludering av sårbare barn i 

barnegruppen, og kan legge grunnlag for utestenging og mobbing.  

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet leverte Læringsmiljøsenteret i 

Stavanger og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge i Bergen (RKBU Vest) i 2017 

en felles kunnskapsoppsummering om skadevirkningene etter mobbing.
8
 Rapporten 

dokumenterer svært alvorlige sammenhenger mellom mobbing og helseskader.  De 

viktigste eksemplene er nedsatt selvtillit, emosjonelle plager som depresjon og angst og 

psykosomatiske problemer som hodepine, mage- og ryggsmerter, kvalme og 

søvnproblemer. I tillegg finner forskerne at mobbing øker risikoen for selvmordstanker og 

selvmordsforsøk. 

Regjeringen har lansert nye tiltak mot mobbing og andre krenkelser i barnehage og skole 

gjennom lovendringer, kompetanseheving, støtte og veiledning til berørte barn og unge og 

deres familier.  

Det mest omfattende tiltaket er kompetansesatsingen for voksne i skoler og barnehager for 

å styrke deres evne til å forebygge og håndtere mobbing. Tiltakene omfatter både ledere, 

lærere og andre ansatte i barnehager og skoler, i tillegg til ansatte som arbeider med dette 

fagområdet i kommunene. Tiltakene er samtidig differensierte for å være best mulig 

tilpasset utfordringene som den enkelte kommune har i sine skoler og barnehager.  

Kompetansearbeidet har siden starten i 2017 vært basert på at de kommunene som har de 

største utfordringene i skolene og barnehagene sine, får hjelp og støtte først. Disse 

                                                 
6 Engvik, M., Evensen, L., Gustavson, K., Fufen, J., Johansen, R., Lekhal, R., Schjølberg, S., Wang,  

M.V. og Aase, H. (2014): Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Resultater fra Den 

norske mor og barnundersøkelsen. Rapport 2014:1 Folkehelseinstituttet og Johansson, E. (2012): «Læringskulturer i 

spenningsfeltet mellom ‘vi og de andre’» i Vist, T. og Alvestad, M. (red.): Læringskulturer i barnehagen: flerfaglige 

forskningsperspektiver. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.   
7 Bjørnestad, Elisabeth  & Ellen Os. (2018). Quality in Norwegian childcare for toddlers using ITERS-R. European 

Early Childhood Education Research Journal. Vol 26 (1), p.111-127. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1412051  
8 Breivik, K., Bru, E., Hancock, C. H. H., Idsøe, E. C., Idsøe, T., & Solberg, M. E. (2017). Å bli utsatt for mobbing. En 

kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret 
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kommunene får også mer bistand enn andre kommuner, herunder et betydelig innslag av 

hjelp og støtte fra eksterne miljøer. Dette inkluderer også de ansatte i barnehagesektoren, 

og det er nå utviklet egne tiltak tilpasset disse barnehagene. 

Andre kommuner, skoler og barnehager som også har utfordringer knyttet til mobbing, 

men som har gode forutsetninger for egenutvikling og som selv kan definere sine behov, 

får tilbud om skolebasert kompetanseutvikling i samarbeid med andre skoler og 

barnehager i samme situasjon. Der er dette tiltaket som samler fleste skoler og barnehager, 

med tilhørende kommuner. 

Mange kommuner har gjennom flere år arbeidet godt og systematisk med utfordringene 

knyttet til læringsmiljø og mobbing. Disse kommunene har ofte lave mobbetall i skolene 

sine. Men heller ikke slike kommuner kan melde seg ut av kompetansesatsingen, 

situasjonen kan raskt endre seg. Utdanningsdirektoratet tilbyr nå en rekke nettressurser 

som både skoler og barnehager kan benytte for å styrke arbeidet mot mobbing.  

I tillegg kommer kompetansearbeid gjennom den desentraliserte ordningen. I en 

undersøkelse blant 106 kommuner som har deltatt i denne ordningen i 2018, svarte 64 

prosent av dem at læringsmiljø er ett av temaene som de arbeider med. 

Samlet betyr dette at mer enn tusen barnehager og skoler over hele landet har deltatt – 

eller deltar – i kompetansearbeid mot mobbing. Utdanningsdirektoratet har i tillegg 

utarbeidet en prognose for hele perioden 2017-2020 som viser at 180 kommuner med 

samlet 700 skoler og 700 barnehager har fått eller vil få et tilbud om kompetansearbeid 

mot mobbing. 

Det nettbaserte kompetansetilbudet kommer i tillegg til denne satsningen. 

Partnerskap mot mobbing ble etablert i januar 2016 mellom regjeringen og tolv 

organisasjoner, og erstatter det tidligere Manifest mot mobbing. Videre er det fra høsten 

2018 etablert en nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud for alle barn og elever i 

barnehage og grunnskole. 

3 Relevant regelverk 

Barnehageloven 

Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, heretter kalt barnehageloven, regulerer 

barnehagene i Norge. Loven gjelder for både private og kommunale barnehager. Loven 

regulerer ikke direkte barns psykososiale barnehagemiljø. Ut fra formålsbestemmelsen og 

andre bestemmelser kan det indirekte utledes at barn skal ha et trygt og godt miljø i 

barnehagen. Departementet redegjør nærmere for kravene i barnehageloven under de 

aktuelle kapitlene i høringsnotatet. 

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

Forskrift 24. april 2017 nr. 487 om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, 

heretter kalt rammeplanen, inneholder flere krav som har som formål å skape et 
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barnehagemiljø som er trygt og godt for barna. Departementet redegjør nærmere for 

kravene i rammeplanen under de aktuelle kapitlene i høringsnotatet. 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

har til formål å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel, gode 

sosiale og miljømessige forhold, samt forebygge sykdom og skade. Forskriften er en 

utfylling av den mer generelle forskriften om miljørettet helsevern og gjelder for 

barnehager og andre lignende virksomheter, grunnskoler og videregående skoler.  

Forskriften har et generelt krav om at virksomhetene skal være helsemessig 

tilfredsstillende og stiller flere mer konkrete krav til virksomheten, blant annet krav til 

barnehagens fysiske miljø som lokaler og uteområder. Forskriften § 12 stiller krav til at 

«virksomheten skal fremme trivsel og gode psykososiale forhold».  

Virksomhetens eier har ansvaret for at det etableres et internkontrollsystem. Lederen for 

virksomheten har ansvaret for at virksomheten overholder forskriften og følger opp 

pålegg. Lederen har ansvaret for at nødvendige opplysninger gis til kommunen. Videre har 

lederen ansvaret for at foreldre og barn får informasjon om forhold som kan ha negativ 

innvirkning på helsen.  

Kommunen fører tilsyn med at barnehagene og skolene overholder bestemmelsene i 

forskriften. Kommunen kan fatte enkeltvedtak med hjemmel i folkehelseloven §§ 13 til 

16, og kan blant annet gi pålegg om retting og stansing. Hvis noen har bedt kommunen om 

å gi pålegg i samsvar med forskriften, er avgjørelsen et enkeltvedtak selv om pålegg ikke 

blir gitt. Etter folkehelseloven § 19 er fylkesmannen klageinstans for kommunens vedtak.  

Personopplysningloven og personvernforordningen 

Personvernforordningen – forordning (EU) 2016/679 – er innlemmet i EØS-avtalen og 

gjennomført i norsk rett gjennom personopplysningsloven. Loven og forordningen gir 

regler for behandling av personopplysninger. Reglene legger plikter på virksomheter som 

behandler personopplysninger, samtidig som den gir en rekke rettigheter til de 

enkeltpersonene virksomhetene behandler personopplysninger om.  

Kommunen som barnehagemyndighet og barnehagene har oppgaver etter barnehageloven 

som forutsetter behandling av en del opplysninger om barna. Personopplysninger 

behandles blant annet i forbindelse med opptak, oppfyllelse av rettigheter til for eksempel 

spesialpedagogisk hjelp, tegnspråkopplæring og tilrettelegging på grunn av nedsatt 

funksjonsevne, og i kontakten mellom barnehagen og foreldrene. Det blir også behandlet 

særlige kategorier av personopplysninger i barnehagene, for eksempel helseopplysninger.  

All behandling av personopplysninger må ha et rettslig grunnlag. Reglene om 

behandlingsgrunnlag følger av forordningen artikkel 6. Forordningen artikkel 9 fastsetter 

ytterligere regler om behandling av særlige kategorier av personopplysninger. Artikkel 6 

nr. 1 bokstav e gir adgang til behandling når dette er nødvendig for å utføre en oppgave i 

allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er 

43 av 114



   

 

10 

 

pålagt. Den behandlingsansvarlige må i tillegg kunne vise til et supplerende grunnlag i 

nasjonal rett for behandlingen, jf. forordningen artikkel 6 nr. 3. I forarbeidene til person-

opplysningsloven er det uttrykt at det er tilstrekkelig at det supplerende rettsgrunnlaget gir 

grunnlag for å utøve myndighet eller å utføre en oppgave i allmennhetens interesse. I 

tillegg må det være nødvendig for den behandlingsansvarlige å behandle person-

opplysninger for å utøve myndigheten eller utføre oppgaven som følger av det 

supplerende rettsgrunnlaget
9
.  

Behandling som innebærer inngrep i retten til privatliv etter Grunnloven § 102 eller EMK 

artikkel 8, kan gjøre det nødvendig med et tydeligere rettslig grunnlag for behandlingen. 

Punkt 41 i personvernforordningens fortale gir uttrykk for at et rettslig grunnlag bør være 

tydelig og presist, slik at det er forutsigbart for den registrerte. Hva som kreves av det 

supplerende rettsgrunnlaget, må avgjøres etter en konkret vurdering
10

. 

Dagens behandlinger av personopplysninger i barnehagene har rettslig grunnlag først og 

fremst i barnehageloven. Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å 

gjennomgå og vurdere behov for endringer i blant annet barnehageloven for å se om 

formålene i personvernforordningen om klarhet, forutsigbarhet mv. bør ivaretas på en 

bedre måte.  

Folkerettslige forpliktelser 

Hva som er barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når det skal tas beslutninger 

som berører barn, jamfør FNs barnekonvensjon artikkel 3.1. Barnekonvensjonen er tatt 

direkte inn i norsk lov gjennom menneskerettsloven § 2 nr. 4.  

Barn som er i stand til å uttrykke seg skal stå fritt til å gi uttrykk for sine synspunkter i 

alle forhold som vedrører barnet, jamfør barnekonvensjonen artikkel 12. Barnets 

synspunkter skal tillegges behørig vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.  

Alle barn har rett til beskyttelse mot vold, som også omfatter beskyttelse mot mobbing og 

andre krenkelser, jamfør barnekonvensjonen artikkel 19.  

Konvensjonen inneholder flere grunnleggende rettigheter for barn og unge. Sentrale 

bestemmelser for barns helse og trivsel er blant annet artikkel 3.2 og 3.3. hvor det står at: 

«2. Partene påtar seg å sikre barnet den beskyttelse og omsorg som er nødvendig 

for barnets trivsel, idet det tas hensyn til rettighetene og forpliktelsene til barnets 

foreldre, verger eller andre enkeltpersoner som har det juridiske ansvaret for ham 

eller henne, og skal treffe alle egnede, lovgivningsmessige og administrative tiltak 

for dette formål.  

                                                 
9
 Prop. 56 LS (2017-2018) Lov om behandling av personopplysninger og samtykke til deltakelse i en 

beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell 

personvernforordning) i EØS-avtalen punkt 6.3.2  

10
 Prop. 56 LS (2017-2018) punkt 6.4 
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3. Partene skal sikre at de institusjoner og tjenester som har ansvaret for barns 

omsorg eller beskyttelse, retter seg etter de standarder som er fastsatt av de 

kompetente myndigheter, særlig med hensyn til sikkerhet, helse, personalets antall 

og kvalifikasjoner samt kvalifisert tilsyn.» 

Opplæringsloven 

Opplæringsloven kapittel 9 A regulerer elevenes skolemiljø. Reglene om elevenes 

psykososiale skolemiljø ble revidert i 2017 og er en oppfølging av NOU 2015: 2 Å høre 

til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø (Djupedalutvalget). Kapittelet gir 

elevene rett til et trygt og godt skolemiljø og pålegger skolene konkrete plikter for å sikre 

dette. Reglene gjelder for elever i grunnskoler og videregående skoler, både når de er på 

skolen, i skolefritidsordninger og i leksehjelpordninger opprettet etter opplæringsloven, 

jamfør opplæringsloven § 9 A-1. Reglene gjelder også for private grunnskoler etter 

opplæringsloven § 2-12. Videre gjelder de for frittstående grunnskoler og videregående 

skoler, jamfør friskoleloven § 2-4. Det er kommunene, fylkeskommunene og de private 

skoleeierne som har ansvaret for at den enkelte skole oppfyller kravene i loven.  

4 Reguleringen i andre land 

Hvordan barnehagemiljøet er regulert i Sverige og Danmark ble sett på i NOU 2012:1 Til 

barnas beste. Barnehagemiljøet er regulert i lov i begge landene.  

Det følger av den svenske skollagen kapittel 8 § 8 at barnehageeier skal sørge for et godt 

miljø. I henhold til formålsbestemmelsen i kapittel 8 § 2 skal barnehagen stimulere barns 

utvikling og læring, og den skal blant annet legge vekt på trygghet, omsorg og sosial 

kompetanse. Kapittel 8 § 11 gir regler om fortløpende utviklingssamtaler, som også skal 

ivareta barnehagens miljø. Skollagen kapittel 6 har bestemmelser om vern mot krenkende 

handlinger, men disse er ikke gjort gjeldende for barnehagene. 

Det følger av den danske dagtilbudsloven § 7 første ledd at barn skal ha et psykisk  

barnemiljø som fremmer trivsel, sunnhet, utvikling og læring. Lovens § 8 bestemmer at 

arbeidet med barnehagemiljøet skal være en integrert del av barnehagens pedagogiske 

arbeid. Det skal framgå av den pedagogiske læreplanen hvordan arbeidet med et godt 

barnehagemiljø blir integrert i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehagemiljøet 

skal vurderes ut fra et barneperspektiv, og i vurderingen skal det tas hensyn til barnas 

alder og modenhet. § 7 er formulert som en rettighet og legger til grunn at mangler ved 

barnehagemiljøet kan påklages. Det er likevel ikke formaliserte klageregler som er knyttet 

direkte til miljøet. 
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5 Om evalueringen av reglene i opplæringsloven kapittel 9A 

Deloitte har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en evaluering av de nye 

reglene i opplæringsloven kapittel 9 A
11

, se rapporten "Evaluering av nytt kapittel 9 A i 

opplæringsloven" fra juni 2019.  

Evalueringen viser at nytt kapittel 9 A langt på vei virker i samsvar med intensjonen. Samlet 

sett er det Deloittes vurdering at utviklingen går i retning av at skolene handler raskere og 

riktigere i situasjoner der elever ikke har det trygt og godt på skolen, og at elevens subjektive 

oppfatning av en sak blir vektlagt i større grad enn tidligere. Håndhevingsordningen vurderes 

også å være både enklere og mer brukervennlig enn tidligere ordninger, samt tryggere med 

hensyn til eleven som melder en sak og denne elevens foreldre. Håndhevingsordningen er 

imidlertid fremdeles et stykke unna å oppfylle intensjonen om en raskere ordning. I tillegg er 

det skoleeiere og skoler som fortsatt har en vei å gå for å implementere lovkravene, og det er 

derfor viktig å opprettholde fokuset på tematikken og på kontinuerlig læring og forbedring for 

å sikre at intensjonene og målene med lovendringen innfris.  

Evalueringen avdekker også at lovendringen på flere områder har skapt utfordringer og 

utilsiktede konsekvenser, og at det er behov for nærmere føringer og avklaringer på en del 

punkter. Basert på funn i evalueringen anbefaler Deloitte at følgende momenter blir særlig 

fulgt opp i det videre arbeidet med å vurdere behov for endringer i regelverk eller andre 

virkemidler:  

 Det synes å være behov for nærmere føringer knyttet til dokumentasjonskravene som 

følger av opplæringsloven § 9 A-4. Dette for å sikre mest mulig lik praksis, og at 

arbeidsbyrden knyttet til dokumentasjonskravene ikke blir uforholdsmessig stor.  

 Det synes å være behov for en tydeliggjøring overfor skoleeiere og skoleledere, og 

eventuelt også fylkesmennene, om hvilke regler som gjelder for innsynskrav i 

håndhevingssaker jf. opplæringsloven § 9 A-6. Dette er blant annet viktig for å sikre at 

relevant dokumentasjon alltid blir oversendt fra skolene, også i tilfeller der andre 

elever enn eleven som har meldt saken er involvert. 

 Det synes å være behov for tydeligere informasjon og føringer knyttet til i hvilke 

situasjoner enkeltpersoner kan få partsrettigheter i håndhevingssaker jf. 

opplæringsloven § 9 A-6. Dette oppleves som til dels uklart og krevende å vurdere. 

 Det bør vurderes å gjøre en nærmere utgreiing/avklaring av forholdet mellom 

manglende partsrettigheter og utøvelse av personvernrettighetene. Dette er blant annet 

viktig for å sikre at personer som blir beskyldt for å ha krenket andre, får oppfylt sine 

rettigheter etter personvernforordningen i tilfeller der de selv ikke har partsrettigheter, 

men likevel er omtalt i saksdokumentene i en skolemiljøsak som vedrører en annen 

elev.  

                                                 
11

 "Evaluering av nytt kapittel 9 A i opplæringsloven", juni 2019. Rapporten er utarbeidet for 

Utdanningsdirektoratet av Deloitte AS. 
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 Det synes å være behov for å gi ytterligere retningslinjer knyttet til om det kan være 

situasjoner der en sak som dreier seg om en elevs psykososiale skolemiljø kan 

avsluttes selv om det ikke er enighet om dette. Dette for å redusere risikoen for at det 

oppstår såkalte «evighetssaker» der eleven selv eller elevens foreldre krever at 

aktivitetsplanen opprettholdes selv om skolen har gjort det som det er rimelig å 

forvente at skolen kan gjøre i saken.  

 Det bør vurderes å nedfelle en rett for skoleeier til å uttale seg før vedtak fattes i en 

sak etter opplæringsloven § 9 A-6. En slik uttalerett vil kunne bidra til å sikre at saken 

er godt opplyst, og redusere risikoen for at det i håndhevingssaker fattes vedtak om 

tiltak som skolen og skoleeier opplever som uhensiktsmessige eller i verste fall 

kontraproduktive. En uttalerett vil også kunne redusere skoleeieres opplevde behov for 

klagerett i håndhevingssaker.  

 Det synes å være behov for å tydeliggjøre hvilke vurderingspunkt som er sentrale i 

saker som gjelder skjerpet aktivitetsplikt, herunder forholdet mellom opplæringsloven 

og arbeidsmiljøloven. Dette rapporteres fra skoleledere og skoleeiere å være krevende 

saker å håndtere, og det er etter vår vurdering viktig å sikre at relevante aktører er godt 

informert om reglene som gjelder.  

 Det bør vurderes i hvilken grad det er hensiktsmessig at fylkesmannen eller 

Utdanningsdirektoratet i håndhevingssaker har anledning til å fatte vedtak om 

detaljerte tiltak som skolen/skoleeier pålegges å gjennomføre. Deloitte mener dette er 

en viktig problemstilling, da det med økende avstand til skolen er risiko for at 

treffsikkerheten i tiltakene avtar, og at ikke alle kontekstuelle momenter blir tatt 

tilstrekkelig i betraktning, noe også flere aktører i evalueringen peker på.  

6 Valg av innretning av reguleringen om barnehagemiljø 

6.1 Innledning 

I behandlingen av Meld. St. 19 (2015–2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i 

barnehagen fattet Stortinget enstemmig følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber 

regjeringen fremme forslag om egen lovhjemmel om et trygt omsorgs- og læringsmiljø, jf. 

opplæringsloven § 9a.» I innstillingen begrunnet Familie- og kulturkomiteen vedtaket ut 

fra «behov for ytterligere lovstøtte for barnehagens relasjons- og antimobbearbeid».  

Departementet har vurdert ulike løsninger for en bedre regulering av barnehagemiljøet . I 

samsvar med Stortingets anmodningsvedtak har departementet sett til hvordan arbeidet 

med det psykososiale skolemiljøet er regulert gjennom opplæringsloven kapittel 9 A.  

Etter departementets syn er det behov for å innføre nye og tydeligere plikter for hva 

barnehagen skal gjøre for å sikre at alle barn har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Departementet har vurdert om det i tillegg bør innføres en individuell rettighet knyttet til 

barnehagemiljø for barn som går i barnehage. En individuell rettighet for barnehagebarn 

betyr at barnet og foreldrene får et rettskrav på bestemte aktiviteter fra barnehagen.  En 
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individuell rettighet vil være utgangspunktet for andre rettigheter for barnet og barnets 

foreldre. I tillegg vil barnets rettighet være utgangspunktet for barnehagens plikter.  

Departementet har i tillegg vurdert alternativer for hvordan barn og foreldre kan kreve å få 

oppfylt en individuell rett til et trygt og godt barnehagemiljø. Alternativene tar 

utgangspunkt i de ordningene som følger av forvaltningsloven og opplæringsloven. Man 

kan på den ene siden tenke seg en mulighet til å håndheve den individuelle retten gjennom 

enkeltvedtak og et klagesystem etter forvaltningsloven. På den andre siden kan man ha en 

individuell rett med en tilhørende håndhevingsordning tilsvarende som i skolen. 

En individuell rett med tilhørende enkeltvedtak og klagesystem betyr at barnehagen skal 

følge opp rettigheter gjennom å fatte enkeltvedtak. Foreldrene vil kunne påklage 

enkeltvedtaket til fylkesmannen eller et annet klageorgan. Denne ordningen fungerte ikke 

godt i skolemiljøsaker, og det var bakgrunnen for at opplæringsloven ble endret i 2017. 

Skolene brukte blant annet for mye tid på formkrav og dokumentasjon. Et regelverk der 

barnehagen skal fatte enkeltvedtak om tiltak og behandle klager, ville trolig gitt enda 

større utfordringer enn man hadde på skoleområdet. Barnehagene er mindre kjent med 

enkeltvedtak enn skolene fordi de ikke er pålagt å fatte enkeltvedtak på andre 

regelverksområder. Departementet vil derfor ikke foreslå å innføre enkeltvedtak og 

klagesystem på barnehageområdet.  

Med de nye reglene i opplæringsloven kapittel 9 A, ble enkeltvedtak og klagebehandling 

erstattet av en aktivitetsplikt og en håndhevingsordning. En håndhevingsordning som i 

skolen, vil gi foreldrene rett til å få saken prøvd av en myndighet over barnehagen. 

Håndhevingsorganet skal sørge for at barnehagen oppfyller sine handlingsplikter. 

Departementet har vurdert om det bør lovfestes en tilsvarende håndhevingsordning på 

barnehageområdet.  

6.2. Vurdering av lovfesting av en individuell rett med en 

håndhevingsordning 

Hensynet til barnets rettssikkerhet taler for at foreldrene skal kunne få en sak om sitt barns 

barnehagemiljø vurdert av en myndighet på nivå over barnehagen. Dette er aktuelt i saker 

der foreldrene mener at barnehagen ikke oppfyller pliktene sine. Etter gjeldende rett er det 

ikke noen formelle muligheter til å forfølge saker hvor et barn ikke har det bra i 

barnehagen, annet enn at de kan gå til søksmål eller be kommunen om å føre tilsyn.  

En rettighetsbestemmelse med en tilhørende håndhevingsordning vil samsvare godt med 

de forventningene mange aktører har. I 2012 foreslo Barnehagelovutvalget i NOU 2012:1 

Til barnas beste å lovfeste en rett til et godt fysisk og psykososialt miljø for barna i 

barnehagene. Blant høringssvarene til NOU 2015: 2 Å høre til. Virkemidler for et trygt 

psykososialt skolemiljø (Djupedalutvalget) og regjeringens lovforslag til nye 

skolemiljøregler i 2016, pekte flere aktører på behovet for en tilsvarende regulering på 

barnehageområdet. Dette er uttrykt overfor departementet også i etterkant, for eksempel 

av Barneombudet og Foreldreutvalget for barnehagene. 
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Samtidig kan barnas alder tilsi at målet om et trygt og godt barnehagemiljø for det enkelte 

barn, best ivaretas ved å legge stor vekt på gruppedynamikk og forebyggende arbeid. En 

lovregulering med rettighetsfesting og håndhevingsordning vil rette mye oppmerksomhet 

mot enkeltbarn og enkeltforeldre, framfor barnehagens systematiske arbeid for å skape et 

godt miljø i barnegruppene. Barnehagenes arbeid handler både om å stoppe krenkelser og 

mobbing, og om å skape trygge og gode barnegrupper og et miljø som grunnlag for lek, 

læring og allsidig utvikling. Det forebyggende arbeidet er helt sentralt for at alle barn skal 

ha et trygt og godt barnehagemiljø. Personalet må ha kompetanse til å arbeide med lek, 

vennskap og inkludering, og de må arbeide systematisk slik at alle barn blir inkludert i 

barnefellesskapet. De må ha rutiner for å observere og analysere samspillet mellom barna 

slik at de kan oppdage barn som risikerer å falle utenfor, og kunne støtte dem inn i 

fellesskapet. Tiltakene vil som regel vare over lang tid, og handle om et systematisk 

pedagogisk arbeid med barnegruppene. En tilnærming som legger stor vekt på håndheving 

i enkeltsaker, kan skape en ubalanse og vanskeliggjøre barnehagens forebyggende, 

gruppeorienterte arbeid.  

En håndhevingsordning tilsvarende den på skoleområdet, vil føre til flere 

dokumentasjonskrav enn det som følger av regelverket i dag. For eksempel må de som 

arbeider i barnehagen, dokumentere det de gjør når de undersøker en sak og når de 

gjennomfører tiltak barnehagen har bestemt i en sak. Barnehagen må også bistå med 

redegjørelser og opplysninger der håndhevingsorganet har saker til behandling. Dette vil 

ofte være mer skriftlig dokumentasjon enn det barnehagen trenger for å oppfylle 

aktivitetsplikten og en eventuell internkontroll. Evalueringen av reglene i opplæringsloven 

kapittel 9 A viser at de fleste, både lærere, skoleledelse og skoleeiere, opplever at kravet 

til dokumentasjon har blitt mer omfattende.    

Lovreguleringen bør ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig for å sikre barn 

et trygt og godt barnehagemiljø. På barnehageområdet er det ikke tidligere lovfestet 

tydelige regler for hva barnehagen skal gjøre for å sikre barna et trygt og godt 

barnehagemiljø. Et system tilsvarende skolemiljøreglene kan være mer omfattende og 

ressurskrevende enn det som er nødvendig for å sikre at barna har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Dette tilsier at det i første omgang bør innføres tydelige krav til hva 

barnehagen skal gjøre for å sikre at barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Dersom det 

viser seg at barnehagene ikke oppfyller pliktene de blir pålagt, kan det være aktuelt å 

foreslå å innføre en rettighetsbestemmelse og en håndhevingsordning på et senere 

tidspunkt.   

Departementet viser videre til at kommunen allerede skal påse at barnehagene følger 

regelverket. Kommunen kan bruke godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for 

å påse dette. Dersom en barnehage ikke arbeider godt nok for å sikre barna et trygt og 

godt barnehagemiljø, kan det være aktuelt å åpne tilsyn. I særlige tilfeller kan 

fylkesmannen føre tilsyn direkte med barnehager.  

På bakgrunn av dette foreslår departementet å innføre tydelige plikter for barnehagen, 

uten å innføre en individuell rett og et system for håndheving av enkeltsaker. 
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Departementet mener at disse tiltakene på en bedre måte vil bidra til å utvikle et trygt og 

godt barnehagemiljø. Tiltakene vil rette oppmerksomheten mot barnehagens systematiske 

arbeid med miljøet i barnegruppene, noe som er sentralt for at hvert enkelt barn skal ha et 

trygt og godt barnehagemiljø.  

7 Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende 

7.1 Bakgrunn 

Rammeplanen inneholder flere krav som har som formål å skape et barnehagemiljø som er 

trygt og godt for barna. Rammeplanen inneholder også flere krav som skal  forebygge at 

det oppstår tilfeller der et eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Departementet mener likevel det er behov for å løfte fram at barnehagen skal arbeide 

systematisk for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring for alle barna, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever et trygt og godt 

barnehagemiljø. Departementet ønsker å innføre en overordnet lovbestemmelse om dette i 

barnehageloven. Departementet har vurdert om det også bør innføres en bestemmelse om 

at barnehagen skal ha nulltoleranse mot alle former for krenkelser.  

7.2 Gjeldende rett 

Det følger av barnehagelovens formålsbestemmelse at barnehagen skal møte barna med 

respekt og tillit, og barnehagen skal bygge på samfunnets grunnleggende verdier som likeverd 

og nestekjærlighet. Barnehagen skal «bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et 

utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap», jamfør barnehageloven § 1 tredje ledd. 

Videre skal barnehagen ha en helsefremmende og forebyggende funksjon av barns fysiske og 

psykiske helse, jamfør barnehageloven § 2 sjette ledd.  

I den nye rammeplanen fra 2017 er barnehagens ansvar for å ivareta barnas behov for 

omsorg tydeliggjort. Barnehagen skal fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor 

alle barn skal oppleve å bli sett og få delta i lek. Det fysiske og det psykososiale miljøet 

skal støtte opp om barnas lyst til å leke, utforske, lære og mestre.  

Det følger av rammeplanen at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende 

funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagetilbudet skal fremme barnas 

fysiske og psykiske helse. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og 

følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser 

eller mobbing, skal barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.  

Rammeplanen stiller krav til hva personalet skal gjøre for å skape et godt barnehagemiljø, 

for eksempel  

 støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve 

vennskap og lære å beholde venner  
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 samtale om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for 

samhandling i fellesskap  

 støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over 

egne og andres følelser, opplevelser og meninger  

 støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i 

konfliktsituasjoner  

 forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og 

uheldige samspillsmønstre. 

 

Inkludering i barnehagen handler om tilrettelegging for sosial deltakelse. Barnehagens 

innhold skal formidles på en måte som gjør at ulike barn kan delta ut fra egne behov og 

forutsetninger. Barnehagens viktigste sosialiseringsarena er leken. For noen barn kan 

tidlig innsats innebære at personalet arbeider særlig målrettet og systematisk, over kortere 

eller lengre perioder, med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap. Barnehagen skal 

sørge for å inkludere barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnegruppen og i det 

allmennpedagogiske tilbudet. 

7.3 Departementets vurderinger 

7.3.1 Krav til å arbeide forebyggende og fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø 

Rammeplanen inneholder flere krav som har som formål å skape et godt barnehagemiljø. For 

å styrke og tydeliggjøre barnehagens ansvar for å sikre at alle barn har et trygt og godt 

barnehagemiljø, mener departementet at det bør lovfestes et krav om at barnehagen skal 

arbeide forebyggende og fremme et trygt og godt barnehagemiljø.  

Departementet ønsker å lovfeste et krav om at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt 

og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å 

forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever et trygt og godt barnehagemiljø. 

Den første delen av lovbestemmelsen handler om at barnehagen skal arbeide for å fremme 

faktorer som gir et godt og inkluderende barnehagemiljø for barna. Barnehagemiljøet skal 

virke positivt på barnas helse, trivsel og læring, skape trygghet og bidra til inkludering. 

Verdigrunnlaget som framgår av barnehagelovens formålsbestemmelse er konkretisert 

gjennom bestemmelser i rammeplanen. Flere av bestemmelsene her handler om aktiviteter 

personalet skal gjennomføre for å fremme et godt barnehagemiljø.  

Den andre delen av lovbestemmelsen handler om at barnehagen skal arbeide aktivt med å 

finne tiltak som kan forhindre at barn ikke opplever barnehagemiljøet som trygt og godt. 

Enkelte grupper er mer utsatt for å oppleve utrygghet og krenkelser, for eksempel barn 

med nedsatt funksjonsevne eller barn som har sen utvikling på et område.  
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Det nærmere innholdet i kravet til å jobbe forebyggende og fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø, må bygge på rammeplanen og kunnskap om hvordan barnehagen bør arbeide 

for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø og forebygge utrygghet.  

I dag inneholder forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. et krav om å 

«fremme trivsel og gode psykososiale forhold». Når det gjelder det psykososiale miljøet vil 

forslagene i dette høringsnotatet dekke det samme som kravet i dagens forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv. Det er etter departementets syn behov for tydeligere 

krav om at barnehagene skal jobbe systematisk for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø 

for alle barn, og tydeligere plikter for barnehagen der barn ikke opplever et trygt og godt 

barnehagemiljø. Forslagene i dette høringsnotatet gjør at pliktene blir tydeligere. 

Departementet viser videre til at hele forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler mv. vurderes endret. Det skal blant annet vurderes om denne forskriften i hovedsak 

skal regulere det fysiske miljøet. 

7.3.2 Nulltoleranse mot mobbing, utestengelse, trakassering, diskriminering og 

andre krenkelser 

At barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, 

diskriminering, vold og andre typer krenkelser følger indirekte av dagens regelverk. 

Barnehageloven § 1 tredje ledd slår blant annet fast at barnehagen skal fremme demokrati 

og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Det fremgår av rammeplanen 

at personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, 

krenkelser og uheldige samspillsmønstre.  

For at det skal være tydelig at nulltoleranse skal være et av prinsippene som ligger til 

grunn for det forebyggende arbeidet, mener departementet at barnehageloven bør 

inneholde et uttrykkelig krav om nulltoleranse. Formålet med bestemmelsen er å 

understreke viktigheten av tydelige holdninger fra barnehagens side. Departementet mener 

at det bør være et krav om at barnehagen skal ha nulltoleranse mot mobbing, utestenging, 

trakassering, diskriminering, vold og andre typer krenkelser. Innholdet i bestemmelsen 

samsvarer med terskelen for når ansatte skal gripe inn i en situasjon og hva som utløser 

den skjerpede aktivitetsplikten.   

Utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering er eksempler på krenkelser som 

barn kan bli utsatt for, og som barnehagen skal ha nulltoleranse mot. Det avgjørende er om 

barnet som blir utsatt kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. 

Bestemmelsen skal omfatte både aktive handlinger og verbale uttrykk rettet direkte mot 

barnet, eller mer passiv opptreden som utestenging, isolering og baksnakking. Henvisningen 

til diskriminering og trakassering gjelder uavhengig av diskriminerings- eller 

trakasseringsgrunnlag. Bestemmelsen skal gi vern mot diskriminering og trakassering på 

bakgrunn av forhold som kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion eller livssyn. Barnehagen skal ha 

nulltoleranse mot ord og handlinger både fra barn og fra de som jobber i barnehagen. 
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Ytringer som er en del av et akseptabelt sosialt samspill, skal ikke regnes som krenkelser. Det 

er for eksempel ikke slik at alle kritiske ytringer eller uenigheter mellom barna, eller mellom 

barn og voksne som arbeider i barnehagen, vil være omfattet av krenkelsesbegrepet. Barn skal 

lære å tenke kritisk og kunne akseptere og respektere ulike meninger og overbevisninger.    

Når det gjelder utestenging legger departementet til grunn at det som hovedregel må være 

gjentatt utestenging av samme barn for at det skal være omfattet av kravet om nulltoleranse. 

Det kan for eksempel skje at barn som er godt i gang med en lek ikke tar nye barn med i 

leken. En slik situasjon vil ikke være utestenging som er omfattet av kravet om nulltoleranse, 

med mindre det skjer gjentatte ganger overfor det samme barnet. Hvis årsaken til at barn 

utestenger et annet barn er diskriminering eller trakassering, vil hendelsen være omfattet av 

kravet om nulltoleranse selv om det skjer én gang.  

Bestemmelsen om nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, 

vold og andre typer krenkelser skal vise terskelen for når de som jobber i barnehagen har 

plikt til å gripe inn i en konkret situasjon. Terskelen samsvarer med terskelen for når den 

skjerpede aktivitetsplikten trer inn, se kapittel 8 om aktivitetsplikten. Videre skal 

bestemmelsen være et styrende prinsipp for barnehagens forebyggende arbeid.  

7.3.3 Plikt til å gripe inn for å hindre at barn blir skadet eller utsettes for 

krenkelser 

Departementet mener at det bør innføres en plikt for personalet til å gripe inn ved 

krenkelser som mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og vold. Plikten til å 

gripe inn er knyttet til situasjoner der en som jobber i barnehagen selv er vitne til at et 

barn blir utsatt for en krenkelse, enten av en voksen eller av ett eller flere andre barn. 

Plikten til å gripe inn handler ofte om umiddelbart å stanse negativ oppførsel, for 

eksempel ved å bryte opp en krangel eller stanse en fysisk krenkelse. Plikten til å gripe inn 

kan også handle om å inkludere et barn i en utfrysningssituasjon, eller stanse, korrigere og 

veilede barn som krenker andre barn verbalt. Plikten kan innebære å gripe inn overfor en 

av de andre ansatte som krenker et barn.  

Ytringer som er en del av et akseptabelt sosialt samspill, skal ikke regnes som krenkelser. Se 

departementets vurderinger i kapittel 7.3.2. Dette gjelder selv om et barn ut fra sin egen 

subjektive opplevelse, opplever ytringen som krenkende. Siden slike ytringer ikke skal regnes 

som krenkelser, er det ikke plikt til å gripe inn i slike tilfeller. Barnehagen har likevel plikt til 

å undersøke saken og sette inn tiltak hvis barnet opplever at barnehagemiljøet ikke er trygt og 

godt. Det kan for eksempel være at barnet trenger hjelp til å bygge sosial kompetanse slik at 

barnet lettere kan trives som en deltaker i samspill med andre.   

En plikt til å gripe inn er ikke det samme som en plikt til å sette inn tiltak. Handling 

gjennom å gripe inn er umiddelbar og rettet mot en situasjon som pågår og er forholdsvis 

akutt. Det kan oppstå tilfeller der ansatte må gripe inn for å stanse en verbal eller fysisk 

krenkelse, men at det er på det rene at barnet som ble krenket ellers har et trygt og godt 

barnehagemiljø slik at det ikke er behov for tiltak etter aktivitetsplikten. Barn kjenner ikke 
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alltid til hva som er en del av et akseptabelt sosialt samspill og når de trer over denne 

grensen. Det kan derfor oppstå en del enkeltsituasjoner der ansatte må gripe inn for å 

stanse krenkelser og veilede barn, uten at det er et uttrykk for at et eller flere barn ikke har 

et trygt og godt barnehagemiljø generelt sett. Selv om det ikke er grunn til å mistenke at 

barnet opplever barnehagemiljøet som utrygt eller dårlig, kan det ut fra situasjonen være 

grunn til å følge litt ekstra med på barnet som har blitt utsatt for krenkelsen.      

7.4 Departementets forslag  

Departementet foreslår å innføre en lovbestemmelse om at barnehagen skal arbeide 

systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for 

alle barn, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt 

barnehagemiljø.  

Videre foreslår departementet en lovbestemmelse som presiserer at barnehagene skal ha 

nulltoleranse mot mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering, vold og andre typer 

krenkelser. Departementet foreslår å lovfeste at alle som arbeider i barnehagen skal gripe 

inn når et barn utsettes for slike krenkelser. 

8 Barn og foreldres medvirkning og hensynet til barnets beste 

8.1 Bakgrunn 

Departementet har vurdert om det er behov for å innføre nye lovbestemmelser for å sikre 

barn og foreldre rett til medvirkning i saker som gjelder barnehagemiljø. Videre har 

departementet vurdert om barnehagelovens bestemmelser om medvirkning for 

foreldrerådet og samarbeidsutvalget dekker saker som gjelder barnehagemiljø. 

Departementet har også vurdert om det bør lovfestes i barnehageloven at barnets beste 

skal være et grunnleggende hensyn når barnehagen skal ta avgjørelser som berører barn. 

8.2 Gjeldende rett 

Barnehageloven kapittel II har regler om barn og foreldres medvirkning. Disse reglene er 

utdypet i rammeplanen og skal sikre at det er et godt samspill mellom den ansvarlige for 

barnehagen, de ansatte, foreldre og barn, blant annet for å sikre et godt barnehagemiljø.  

Barn har rett til å uttrykke seg om, og få innflytelse på, hverdagen i barnehagen, jamfør 

barnehageloven § 3. Barns rett til medvirkning krever kompetente ansatte i barnehagen 

som har gode og oppdaterte kunnskaper om, og respekt for, barn. Godt arbeid med barns 

medvirkning krever systematisk pedagogisk arbeid over tid.  

Små barn har begrenset språklig grunnlag til å fortelle hva de tenker og føler, men de 

fleste har et tydelig kroppsspråk og de kommuniserer gjennom handlinger. Rammeplanen 

pålegger derfor personalet å tolke barnas non-verbale kommunikasjon. De skal anerkjenne 

og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale uttrykk slik at barna får mulighet til 
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å medvirke i egen hverdag. Rammeplanen presiserer at barnehagen skal være bevisst på 

barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset 

barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna , og 

barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine 

synspunkter på egne premisser. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike 

uttrykk og behov.  

Hver barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg, jamfør barnehageloven § 4. 

Det er gitt regler om rollen til foreldrerådet og samarbeidsutvalget, og barnehagen skal 

forelegge alle saker av viktighet for disse organene.  

Foreldrerådet skal ifølge rammeplanen bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes 

forhold til barnehagen. Samarbeidsutvalget skal få forelagt saker som er av viktighet for 

barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til foreldrene. Samarbeidsutvalget 

for hver barnehage, skal med utgangspunkt i rammeplanen fastsette en årsplan for den 

pedagogiske virksomheten, jamfør barnehageloven § 2 siste ledd. Andre saker av viktighet 

er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer og arealutnyttelse. Samarbeidsutvalget 

skal informere eier, og kan melde fra til tilsynsmyndigheten, dersom barnehagen ikke 

driver innenfor de rammene som følger av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens 

vedtekter og barnehagens budsjett. 

Rammeplanen kapittel 5 utdyper samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og sier 

blant annet følgende:  

"Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med 

foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til 

hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. 

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen 

jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, 

trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger 

overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter. Samarbeidet skal sikre 

at foreldrene får medvirke til den individuelle tilretteleggingen av tilbudet." 

8.3 Departementets vurderinger 

8.3.1.Barnas medvirkning 

Barns rett til å bli hørt og involvert i saker som gjelder barnehagemiljøet, er ivaretatt av 

eksisterende regler i barnehageloven. Det følger av barnehageloven § 3 at barn i 

barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn 

skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og 

modenhet. Rammeplanen utdyper blant annet at personalet har plikt til å tolke barnas non-

verbale kommunikasjon, anerkjenne og respondere på barnas ulike verbale og non-verbale 

uttrykk, slik at barna får mulighet til å medvirke i egen hverdag.   
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Departementet viser til høringsnotatets kapittel 8 om aktivitetsplikt hvor det er utdypet 

nærmere hva barns rett til å bli hørt og involvert innebærer i slike saker. 

8.3.2. Foreldrenes medvirkning 

Godt samarbeid mellom barnehagen og foreldre er viktig i utviklingen av gode og trygge 

barnehager. Departementet vil videreføre det systemet for foreldrenes medvirkning som 

allerede følger av barnehageloven, og de kravene til foreldresamarbeid som følger av 

rammeplanen. Ordningen med foreldreråd og samarbeidsutvalg er godt etablert, og legger til 

rette for at alle foreldre får informasjon og anledning til å uttale seg. Dermed kan foreldrene 

påvirke forhold ved barnehagens virksomhet som er viktige for barna og foreldrene. 

Rammeplanen stiller i tillegg krav til at barnehagen samarbeider med foreldrene til hvert 

enkelt barn. 

For å sikre at foreldrerådet og samarbeidsutvalget får utført sine oppgaver, skal 

barnehagen legge viktige saker fram for både foreldrerådet og samarbeidsutvalget, jamfør 

barnehageloven § 4 fjerde ledd. Det følger av rammeplanen kapittel 5 at foreldrerådet skal 

bli forelagt saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Barnehagen skal 

legge saker som er viktige for barnehagens innhold og virksomhet, og for forholdet til 

foreldrene, fram for samarbeidsutvalget. Dette innebærer at organene skal få informasjon fra 

barnehagen og anledning til å uttale seg. Alle saker som gjelder barnehagemiljøet og barnas 

trivsel i barnehagen, er saker av viktighet som barnehagen skal forelegge for begge organene. 

Saker om hvordan barnehagen skal arbeide forebyggende for å skape et godt miljø i 

barnegruppene, barnehagens generelle arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten og innføring av 

tiltak for å stoppe og følge opp krenkelser, er eksempler på saker som barnehagen må 

forelegge for rådene. På grunn av taushetsplikten gjelder ikke kravet enkeltsaker der ett eller 

flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan 

utveksle observasjoner og vurderinger av enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling 

og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger og ta hensyn til foreldrenes 

synspunkter. Samarbeidet skal sikre at foreldrene får medvirke til den individuel le 

tilretteleggingen av tilbudet.  

8.3.3 Plikten til å ta hensyn til barnets beste 

Departementet mener at det bør lovfestes i barnehageloven at hva som er best for barna, 

skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. Prinsippet om barnets beste, som 

følger av både Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3, er så sentralt at det av 

opplysende hensyn bør få plass i barnehageloven § 3, på samme måte som barns rett til å 

bli hørt. 

Den foreslåtte bestemmelsen skal forstås i tråd med det som følger av Grunnloven § 104 og 

barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets behov og forutsetninger er utgangspunktet for en 

vurdering av hva som er barnets beste. Der barnehagen skal ta avgjørelser om barn, må den i 
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hvert tilfelle gjøre en konkret og individuell vurdering av hvilke tiltak som vil være til det 

beste for det enkelte barnet.  

Momenter i en vurdering av barnets beste kan være 

 barnets syn 

 barnets identitet og karaktertrekk og egenskaper 

 familiemiljø og nære relasjoner 

 beskyttelse, omsorg og sikkerhet 

 sårbarhetssituasjon 

 barnets fysiske og psykiske helse 

 barnets rett til utdanning 

Alle momentene er relevante, men i større eller mindre grad ut fra den konkrete situasjonen 

for barnet. Andre momenter enn de som er nevnt kan også være relevante. Momentene gjelder 

generelt for alle saker som berører barn. Barnehagen må avveie de ulike momentene i 

barnets beste-vurderingen mot hverandre for å komme fram til hva som er det beste for 

barnet i den aktuelle saken. 

I barnets beste-vurderingen skal barnets synspunkter tillegges «behørig vekt i samsvar med 

dets alder og modenhet». Ulike momenter i vurderingen av hvor stor vekt barnehagen skal 

legge på barnets eget syn kan være 

 barnets alder og modenhet 

 styrken av barnets ønske 

 om dette er et ønske barnet har holdt fast ved over lengre tid 

 hvilken type spørsmål det gjelder 

 om barnet har forståelse for konsekvensene av sitt ønske 

 styrken av de momentene som eventuelt taler mot å ta hensyn til barnets syn 

Barnehagens vurdering av hva som er barnets beste samsvarer ikke alltid med hva barnet selv 

eller foreldrene ønsker. Barnehagen skal gjøre en selvstendig vurdering basert på faglig 

kompetanse av hva som er til det beste for det enkelte barn.  

Barnehagen skal avveie hensynet til barnets beste opp mot andre hensyn i saken. Hensynet til 

barnets beste er et grunnleggende hensyn og en svært viktig faktor, men vanligvis ikke den 

eneste faktoren i en sak.  

8.4 Departementets forslag  

Departementet foreslår ingen endringer i bestemmelsene om barns og foreldres 

medvirkning i barnehageloven §§ 3 og 4. Saker som gjelder barnehagemiljøet vil være 

«saker av viktighet» som barnehagen skal forelegge for foreldrerådet og 
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samarbeidsutvalget. Foreldrenes rett etter rammeplanen til å medvirke i den individuelle 

tilretteleggingen av tilbudet til eget barn, omfatter det psykososiale barnehagemiljøet.  

Kravene til at barnet og foreldrene blir hørt og involvert i konkrete saker der barnet ikke 

opplever å ha et trygt og godt barnehagemiljø, vil gjelde der barnehagen skal følge opp 

saker etter aktivitetsplikten, se forslaget under i kapittel 8. 

Departementet foreslår å lovfeste i barnehageloven § 3 at hva som er best for barna, skal 

være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. 

9 Aktivitetsplikt når barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø 

9.1 Bakgrunn 

Departementet har vurdert om det bør lovfestes nye plikter for barnehagen der barn ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø, og om det i så fall bør utformes som en aktivitetsplikt 

tilsvarende reglene om skolemiljø. Departementet har også vurdert hvilke 

dokumentasjonskrav som skal gjelde for barnehagen. 

Barnehagene er i dag er pålagt plikter som delvis tilsvarer de ulike delpliktene i 

aktivitetsplikten på skoleområdet. Sammenlignet med reglene på skoleområdet, går det 

ikke like tydelig fram hva personalet er pålagt å gjøre. Departementet mener det er behov 

for flere og mer spesifikke plikter som presiserer og tydeliggjør hva barnehagen skal gjøre 

for å fange opp, og følge opp, barn som ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Departementet ønsker derfor å innføre en aktivitetsplikt som består av flere spesifikke 

handlingsplikter. For å understreke betydningen av aktivitetsplikten mener departementet 

at den bør framgå av barnehageloven.  

9.2 Gjeldende rett 

Barnehageloven har ikke bestemmelser som direkte regulerer barns psykososiale 

barnehagemiljø eller personalets plikt til å handle. Ut fra formålsbestemmelsen og øvrige 

bestemmelser kan det indirekte utledes at barn skal ha et trygt og godt miljø i barnehagen.  

Det følger av rammeplanen at personalet skal «forebygge, stoppe og følge opp 

diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre».  

Kunnskap om barnegruppens og enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling er viktig for å gi 

alle barn et tilrettelagt tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Derfor følger 

det av rammeplanen at barnehagen skal observere og vurdere barnets trivsel og allsidige 

utvikling fortløpende. Observasjonene og vurderingene skal gjøres med utgangspunkt i 

barnets individuelle forutsetninger og kunnskap om barns utvikling og behov. Barnets 

erfaringer og synspunkter er en del av det helhetlige bildet. 
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Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å 

planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjonen skal vise 

hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. 

Barnehagen skal dokumentere vurderinger av barnegruppens og enkeltbarns trivsel og 

allsidige utvikling når det er nødvendig for å gi barnegruppen og enkeltbarn et tilrettelagt 

tilbud.  

9.3 Departementets vurderinger 

9.3.1. En aktivitetsplikt som skal sikre at barn har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø 

Departementet mener at det bør innføres en aktivitetsplikt tilsvarende den som er gitt i 

opplæringsloven. Formålet er å bidra til at alle barnehagebarn opplever at barnehagen er et 

sted der det er trygt og godt å være og et miljø der de opplever tilhørighet, mestring og 

trivsel. Det er dette barnehagen må realisere. Etter departementets syn må barnehagen ha 

en klar forpliktelse til å reagere i alle tilfeller der et enkeltbarn eller flere barn i en 

barnegruppe ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Aktivitetsplikten skal være knyttet til spørsmålet om barna har et trygt og godt 

psykososialt barnehagemiljø. Det er når barnet, eller barna i de ulike barnegruppene, ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø at delpliktene trer inn. Dette vil være en annen terskel 

enn hva som utløser plikten til å gripe inn og den skjerpede aktivitetsplikten fordi det da 

må dreie seg om krenkelser som mobbing, utestenging, trakassering, diskriminering og 

vold.  

Det kan oppstå tilfeller der ansatte må gripe inn for å stanse en verbal eller fysisk 

krenkelse, men det betyr ikke i seg selv at barnet som ble krenket ikke opplever det 

psykososiale barnehagemiljøet som trygt og godt. Aktivitetsplikten vil bare tre inn hvis 

det er grunn til å mistenke at barnet opplever at barnehagemiljøet ikke er trygt og godt på 

en mer generell og konstant basis.  

Videre vil foreldrene ofte ha en løpende dialog med barnehagen om enkeltstående 

situasjoner eller hendelser i barnehagen. Så lenge det ikke er en bekymring for barnets 

psykososiale miljø mer generelt sett, vil det ikke være omfattet av aktivitetsplikten. 

Vanligvis er det også en løpende dialog mellom foreldre og ansatte i barnehagen om mer 

alminnelige utfordringer barnet har i barnehagen. Et eksempel er tilfeller der  foreldrene er 

bekymret for om barnet sover nok på dagen fordi de opplever at barnet er veldig sliten 

etter barnehagen. Med mindre det er grunn til å mistenke at søvnproblemene skyldes at 

barnet ikke opplever barnehagemiljøet som trygt og godt, er ikke dette ment å omfattes av 

den foreslåtte aktivitetsplikten.   

I kapittel 1 ovenfor har departementet beskrevet hva som kjennetegner at barn opplever et 

trygt og godt barnehagemiljø. I tillegg til generelle, grunnleggende faktorer har ulike barn 

individuelle behov. De ansatte må bli kjent med barna og barnas foreldre for å forstå 
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hvilke behov det enkelte barnet har. Vurderingen av om et barn har et trygt og godt 

barnehagemiljø skal bygge på den virkningen barnehagemiljøet faktisk har på det enkelte 

barnet eller barna i barnegruppen. Noen barn kan ha en særskilt sårbarbarhet som gjør dem 

mer utsatt for å komme i en situasjon der de ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Slik 

sårbarhet kan være knyttet til for eksempel barnets funksjonsevne, at barnet har 

atferdsvansker, eller forhold ved barnets familie og hjemmesituasjon. Barn som tidligere 

har vært utsatt for krenkelser, kan være særskilt sårbare. At et barn får spesialpedagogisk 

hjelp eller har andre tilpasninger, kan også gjøre barnet sårbart.  

Det er barnets egen opplevelse som skal legges til grunn når barnehagen skal ta stilling til 

om barnet har et trygt og godt barnehagemiljø. Hvis et barn eller foreldrene gir uttrykk for 

at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen legge dette til grunn. 

Barnehagen kan ikke avvise barnets eller foreldrenes påstand om at det ikke er et trygt og 

godt barnehagemiljø ved å vise til at de andre barna opplever miljøet som godt eller at 

barnehagens ansatte ikke har vært vitne til krenkelser. Samtidig kan det være tilfeller der 

barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø selv om barnet selv eller foreldrene ikke har 

tatt opp dette. Dette kan for eksempel være i tilfeller der barnehagen etter eget initiativ har 

undersøkt en sak, og kommet til at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Departementet påpeker at det kan være mange ulike og sammensatte årsaker til at et barn 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. At barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø trenger ikke bety at barnehagen har gjort noe galt.  

At årsaken til barnets utrygghet ligger utenfor barnehagen eller tilbake i tid , skal ikke 

avgrense aktivitetsplikten. Aktivitetsplikten skal tre inn selv om årsaken til at barnet ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø skyldes forhold eller hendelser som har skjedd utenfor 

barnehagen eller tilbake i tid. Det avgjørende er om en eller flere hendelser påvirker 

barnets barnehagemiljø, relasjonen mellom barna eller relasjonen mellom barnet og 

ansatte, på en slik måte at barnet ikke har det trygt og godt når det er i barnehagen.  

9.3.2. En aktivitetsplikt med flere delplikter 

Departementet mener at det aktivitetsplikten bør bestå av flere delplikter: 

- Plikt til å følge med 

- Plikt til å varsle barnehagens styrer 

- Plikt til å varsle barnehagens eier 

- Plikt til å undersøke 

- Plikt til å sette inn tiltak 

- Plikt til å utarbeide en skriftlig plan 

 

Delpliktene tilsvarer delplikter etter opplæringsloven § 9 A-4. Departementet ser ikke 

behov for å innføre en egen delplikt om at barnehagen skal sørge for at involverte barn 
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blir hørt. Denne plikten følger allerede av barnehageloven § 3, se kapittel 7 i 

høringsnotatet. I kapittel 7 i høringsnotatet foreslår departementet å lovfeste i 

barnehageloven § 3 at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når barnehagen 

skal ta avgjørelser som berører barn. 

Departementet mener at det ikke er behov for å lovfeste en egen delplikt om at barnehagen 

skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten. Se punkt 8.3.6 om 

dette i høringsnotatet. 

I det videre omtales delpliktene hver for seg. 

9.3.3 Plikt til å følge med 

Departementet mener at det bør lovfestes en plikt for alle som jobber i barnehagen til å 

følge med på om barna har et trygt og godt barnehagemiljø, både som enkeltbarn og som 

barn i barnegruppen. Plikten til å følge med omfatter alle voksne som jobber eller yter 

tjenester i barnehagen, og ikke bare personer som er ansatt. Plikten varierer ut fra hvilken 

rolle, oppgaver og posisjon personen har i barnehagen.  

Etter departementets vurdering er plikten til å følge med på hvordan barna har det i 

barnehagen en sentral del av barnehagens arbeid for å sikre at barna har et trygt og godt 

barnehagemiljø.  

De som jobber i barnehagen skal ikke bevisst kunne overse eller unngå å følge med på 

relasjoner mellom barna. En barnehage kan ikke unngå ansvar ved å vise til at personalet 

ikke visste hva som foregikk, eller at de ikke hadde noen mistanke om at noe var galt.  

I praksis vil plikten til å følge med inkludere systematiske tiltak, for eksempel rutiner for 

tilstedeværelse i barnegruppene og systematisk observasjon blant alle barna. En metode 

for å følge med på om barna har det trygt og godt, kan være å observere enkeltbarn eller 

barnegrupper. Det er viktig at personalet følger med på gruppedynamikken i tillegg til å 

følger med på hvordan enkeltbarn har det. Personalet må være oppmerksomme på 

gruppens samspillmønstre og endringer i disse mønstrene. Dette kan for eksempel være 

der et barn sjelden er med i lek eller der barnet blir tildelt de mindre attraktive rollene i 

leken og dette gjentar seg.  

Et barn kan gjennom sin adferd gi mer eller mindre tydelig uttrykk for at det ikke har et 

trygt og godt barnehagemiljø. Dette kan være både utadvendt og aggressiv eller 

innadvendt og isolerende adferd. Det kan også være tilbaketrekning, eller aggressiv atferd 

overfor andre barn. Personalet må være særlig oppmerksomme på barnas atferd og 

reaksjoner og endringer i adferd og reaksjoner. Personalet må også følge med på signaler 

og tilbakemeldinger som kommer fra foreldre. En åpen tilnærming til hvordan barn 

uttrykker at de ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, er avgjørende fordi mange av 

barna mangler språk til å si ifra. Derfor vil de ofte uttrykke seg på andre måter.  
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9.3.4 Plikt til å varsle barnehagens styrer 

Departementet mener at det bør innføres en plikt for personalet til å varsle barnehagens 

styrer hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et enkelt barn, eller flere barn i en 

barnegruppe, ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Det stilles ikke formkrav til selve 

varslingen. 

Å ha en mistanke vil si at man er usikker på om ett barn eller flere barn, har det trygt og 

godt. Dette innebærer en lav terskel for når styrer skal varsles. En lav terskel for å varsle 

styrer er nyttig for å samle og holde oversikt over saker som angår samme barn eller de 

samme barna. På den måten kan styrer avdekke mønstre der samme barn er utsatt for 

lignende hendelser, eller involvert i mindre episoder som ikke ville blitt sett i 

sammenheng hvis ulike ansatte oppdaget hendelsene hver for seg.  

Departementet mener at de som jobber i barnehagen, må varsle så raskt som det er rimelig 

å forvente av dem i det enkelte tilfellet. I noen tilfeller vil det være nødvendig å varsle 

styrer straks, mens i andre tilfeller kan det være forsvarlig å vente noe lenger, for 

eksempel til slutten av dagen eller til ukentlige oppsummeringer.   

Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp varslene på en forsvarlig 

måte. Styrer kan gjennom delegasjon bestemme at en annen person i barnehagen skal ta 

imot varslene. Styrer er likevel ansvarlig for at barnehagen håndterer varslene på en 

ansvarlig måte. For at delegasjonen skal være forsvarlig, må den som får delegert 

oppgaven, ha en funksjon eller myndighet i barnehagen som gjør at han eller hun kan 

ivareta oppgaven. 

9.3.5 Plikt til å varsle den som er ansvarlig for barnehagen  

Departementet mener at styrer skal ha en plikt til å varsle den som er ansvarlig for 

barnehagen i alvorlige tilfeller. Hensikten med varslingen er å gjøre de som er ansvarlige 

for virksomheten kjent med saken. I høringsnotatet om regulering av private barnehager er 

det foreslått at begrepet barnehageeier endres til barnehagen. Videre er det foreslått å 

innføre en ny § 7 a som viser hvem som er ansvarlig for barnehagevirksomheten. 

I høringsnotatet om regulering av private barnehager er det videre foreslått at hver 

barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt i form av for eksempel en forening, 

stiftelse eller et selskap. Styret for det rettssubjektet som driver barnehagen er 

barnehagens øverste organ, og ansvarlig for at barnehagen drives i samsvar med 

barnehageloven med forskrifter. For private barnehager vil det derfor være styret som skal 

motta varslene.  

Kommuner er selvstendige rettssubjekter etter gjeldende rett. Når det gjelder kommunale 

barnehager er det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret, og det er 

kommunedirektøren som har det øverste administrative ansvaret.  For kommunale 

barnehager er det kommunedirektøren som forvalter oppgaven med å drive barnehager og 

som derfor er ansvarlig for varslene. Oppgavene med å motta og følge opp slike varslinger 

kan på vanlig måte delegeres til den som er styrers nærmeste leder i kommunen.  
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Hvilke tilfeller som er alvorlige, vil være en skjønnsmessig vurdering. Det kan for 

eksempel dreie seg om barn som har utvist voldelig atferd utover oppførsel som det er 

vanlig at små barn ubevisst utøver, eller som på andre måter er særlig 

integritetskrenkende. Andre eksempler på alvorlige tilfeller kan være forhold som har 

pågått over lang tid, hvor flere barn eller flere voksne har krenket et annet barn, eller hvor 

barnehagens personale og styrer over noe tid ikke har klart å løse saken eller bedre 

barnehagemiljøet.  

9.3.6 Plikt til å undersøke 

Det er gjennom å undersøke at barnehagen kan avdekke om enkeltbarn eller flere barn i en 

barnegruppe ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet mener derfor at det 

bør innføres en undersøkelsesplikt i barnehageloven. Departementet har vurdert hva som 

skal til for at barnehagen er forpliktet til å undersøke en konkret sak nærmere.  

Ved mistanke om, eller kjennskap til, at et enkeltbarn eller flere barn i en barnegruppe 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Departementet mener at plikten til å undersøke skal inntre ved mistanke om, eller 

kjennskap til, at et enkeltbarn eller flere barn i en barnegruppe ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø.  

Det vises til omtalen av følge med-plikten ovenfor hvor det går frem at det finnes flere 

typer indikasjoner og kjennetegn på at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Barnehagen skal alltid undersøke der en som jobber i barnehagen har varslet styrer om 

mistanke om eller kjennskap til at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Som omtalt i kapittel 8.2.1 må barnehagen legge en vid forståelse til grunn ved 

vurderingen av om barn har et trygt og godt barnehagemiljø. Plikten til å undersøke trer 

inn selv om årsaken til at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø skyldes forhold 

eller hendelser som har skjedd utenfor barnehagen eller tilbake i tid.  

Hvis barnet selv eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø 

Departementet mener at plikten til å undersøke også skal inntre hvis barnet selv eller 

foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Barn som sier ifra om at de ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal bli tatt på alvor 

når de forteller om dette. Departementet ønsker å understreke barnets rett til å bli hørt , og 

tatt på alvor, ved å lovfeste at når barnet sier ifra, skal barnehagen alltid undersøke saken 

nærmere.  

At barnet «sier ifra» må tolkes i vidt. Det er tilstrekkelig at et barn forteller at han eller 

hun utsettes for noe som er leit eller vanskelig eller at han eller hun mistrives.   

Barn har etter barnekonvensjonen artikkel 12, Grunnloven § 104 og barnehageloven § 3 

rett til å bli hørt. En slik rett blir uten mening hvis de voksne i barnehagen ikke hører på 

barnet, sier seg uenig eller avviser barnets forsøk på å si ifra.  
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Departementet mener at barnehagens plikt til å undersøke skal inntre på samme måte når 

foreldre sier ifra, som når et barn sier ifra. Foreldrene kan for eksempel oppdage endrede 

adferdsmønstre eller reaksjoner som kan gi mistanke om eller kjennskap til at barnet ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø. Det kan også være at barnet har sagt ifra til sine 

foreldre, men ikke selv vil si ifra til de voksne i barnehagen.   

Det kan skje at foreldrene får mistanke om at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, uten at personalet i barnehagen har samme mistanke. Foreldrene kjenner 

barnet best, og vil ofte opptre som barnets talerør. Departementet mener derfor at 

barnehagen skal ha plikt til å undersøke forholdet når foreldrene sier ifra om at de 

mistenker eller mener at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette gjelder 

selv om de som jobber i barnehagen har en annen oppfatning av hvordan barnet har det. 

Hvor langt skal undersøkelsesplikten strekke seg? 

Barnehagen må gjøre de undersøkelsene som med rimelighet kan forventes. Barnehagen må 

innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om ett eller flere barn opplever 

at det ikke er et trygt og godt miljø i barnehagen. Undersøkelsesplikten handler om å 

undersøke hva som ligger bak barnets eller barnas opplevelse og få bedre innsikt i hvordan 

barnet eller barna opplever hverdagen i barnehagen. Der plikten til å sette inn tiltak inntrer, 

må barnehagen bruke informasjonen fra undersøkelsen til å vurdere hvilke tiltak den skal sette 

inn.  

Hvor langt undersøkelsesplikten strekker seg, det vil si hvor grundige undersøkelser 

barnehagen må gjennomføre i den enkelte sak, er etter departementets syn avhengig av 

den konkrete situasjonen. Barnehagen må se på hva som har skjedd akkurat der og da og 

hva som har skjedd tidligere, både med barnet eller barna det gjelder og den aktuelle 

barnegruppen som helhet. En episode som framstår som en enkelthendelse, vil ikke alltid 

kreve store undersøkelser. Annerledes kan det stille seg hvis tilsvarende hendelser gjentar 

seg eller hvis situasjonen av andre årsaker er mer komplisert. Dette kan for eksempel være 

tilfellet der et barn gjentatte ganger holdes utenfor leken og det er behov for å arbeide med 

hele det sosiale miljøet i barnegruppen og barnas samspill. Et annet eksempel er der et 

barn over lengre tid har trukket seg unna eller har holdt seg for seg selv i barnehagen og 

virker isolert. Slike tilfeller vil kreve mer inngående undersøkelser. Departementet viser 

til det som tidligere er omtalt om at barnets adferd kan være tegn på at barnet ikke har et 

trygt og godt barnehagemiljø. Departementet viser også til at barnehagen har et skjerpet 

ansvar for barn med særskilt sårbarhet.  

Etter departementets vurdering må målet for barnehagens undersøkelse være å få nok 

informasjon til å kunne vurdere om barnehagen må sette inn tiltak, og eventuelt hva slags 

tiltak den skal sette inn.  

Undersøkelsen må være reell og egnet til å finne ut hva som er problemet. Barnehagen må 

prøve å finne ut hvordan barnet eller barna opplever situasjonen. Departementet 

understreket at barnet eller barna har rett til å bli hørt etter barnekonvensjonen artikkel 12, 

Grunnloven § 104 og barnehageloven § 3.  
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Det er avgjørende at personalet under samtaler med barn klarer å finne ut av hva som er 

barnets perspektiv på situasjonen og forstå barnets opplevelse.  

Hvis barnehagen får mistanke om, eller kjennskap til, at barn ikke har det trygt og godt på 

grunn av hendelser utenfor barnehagen, har barnehagen en plikt til å undersøke saken. En 

undersøkelse kan handle om å avklare og opplyse om forhold tilbake i tid, eller om forhold 

utenfor barnehagen, hvis slike forhold påvirker hvordan barnet har det i barnehagen. Det 

avgjørende er ikke hva som er årsaken til at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, men hvordan disse forholdene påvirker barnet og hvilke behov barnet har 

for tilrettelegging i barnehagen.  

Barn som har problemer hjemme, psykiske plager eller andre utfordringer, kan oppleve at 

de ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. I slike tilfeller må barnehagen søke hjelp hos 

andre instanser som helsevesenet eller barneverntjenesten. Departementet viser til at de 

som utfører tjeneste eller arbeid i en barnehage, skal være oppmerksom på forhold som 

kan føre til tiltak fra barnevernstjenesten, jamfør barnehageloven § 22. I enkelte tilfeller 

har de plikt til å melde fra til barnevernet. Barnehagen kan drøfte saker anonymt med 

barnevernstjenesten og samarbeide med barnevernstjenesten etter samtykke.  

Hvis barnehagen, etter å ha gjort nødvendige og tilstrekkelige undersøkelser, konkluderer 

med at barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, og barnet og foreldrene selv mener at 

barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, er barnehagens aktivitetsplikt utført. 

Barnehagens plikt til å følge med på barnas barnehagemiljø løper likevel hele tiden.  

I tilfeller der barnehagen etter å ha undersøkt saken, derimot konkluderer med at et 

enkeltbarn, eller flere barn i en barnegruppe, blir utsatt for krenkelser, eller at forhold ved 

barnehagemiljøet gjør at barnet ikke har det trygt og godt i barnehagen, skal barnehagen 

sette inn tiltak som retter opp dette. Det samme gjelder hvis barnet eller foreldrene mener 

at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø. 

9.3.7 Plikt til å sette inn egnede tiltak 

Departementet mener at det bør innføres en plikt for barnehagen til å sette inn tiltak som 

sikrer at alle barn kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Tiltak skal settes inn både i 

situasjoner som gjelder enkeltbarn og i situasjoner der flere barn i en barnegruppe ikke har 

det trygt og godt.   

Det kan skje at barnets foreldre mener at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, 

men at de ansatte i barnehagen er av en annen oppfatning. Hvis foreldrene mener at 

barnets adferdsmønster eller reaksjoner skyldes at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, har barnehagen plikt til å undersøke saken og sette inn egnede tiltak. 

Tilsvarende har barnehagen plikt til å sette inn tiltak hvis barnet selv opplever at det ikke 

er et trygt og godt barnehagemiljø.  

Departementet presiserer at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn når 

barnehagen skal ta beslutninger som berører barn. For en nærmere beskrivelse av 
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momenter som kan være med i vurderingen av hva som er barnets beste, viser 

departementet til omtalen av barnets beste i kapittel 7.3.3.  

Barnehagen må iverksette tiltak for å sikre at barnet eller barna kan ha det et trygt og godt 

barnehagemiljø, og for å stanse eventuelle krenkelser. Barnehagen må aktivt søke etter 

mulige og egnede tiltak, og sette inn de tiltakene som er tilgjengelige for 

barnehagen. Departementet mener at barnehagen må velge tiltak ut fra faglige vurderinger av 

hva som er egnede tiltak. Tiltakene skal være kunnskapsbaserte. Det innebærer at 

barnehagen må kunne begrunne egne vurderinger og tiltak faglig, noe som forutsetter 

rutiner for faglige drøftinger blant personalet. Den som er ansvarlig for barnehagen må 

sørge for at personalet i barnehagen har nødvendig og oppdatert kunnskap om hvilke tiltak 

som ut fra faglige vurderinger er egnet for ulike situasjoner og tilfeller.  

For barn i barnehagealder er systematiske tiltak rettet mot hele barnegruppen, og 

relasjoner og sosialt samspill mellom barn og mellom barn og voksne, av særlig 

betydning. Barnehagenes arbeid handler om å systematisk jobbe med barnegruppen for å 

etablere en god gruppedynamikk og et inkluderende fellesskap, og for å legge til rette for 

at det enkelte barn kan oppleve trygghet og tilhørighet i barnegruppen. Tiltak etter 

aktivitetsplikten vil ofte handle om denne typen arbeid. Systematiske tiltak kan også 

omfatte tiltak rettet særskilt mot enkeltbarn. Er det sårbare barn i barnegruppen, kan de ha 

behov for særskilte tiltak. Det er etter departementets syn verken mulig eller 

hensiktsmessig å beskrive fullt ut i loven hvilke tiltak som kan bli aktuelle. Det må 

barnehagen avgjøre i hver enkelt sak etter en konkret og skjønnsmessig vurdering. Hvilke 

tiltak barnehagen skal sette inn, må bygge på en faglig vurdering ut fra tilgjengelig 

kunnskap om barnehagemiljø og arbeid mot mobbing og andre krenkelser. Videre må 

tiltakene være lovlige etter barnehageloven og annet regelverk. Tiltakene kan for 

eksempel ikke innebære tvang og makt overfor et barn.  

En særlig problemstilling er når det er forhold utenfor barnehagen eller tilbake i tid som er 

grunnen til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen vil likevel ha 

et ansvar for å sette inn tiltak som gjør at barnet kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. I 

noen tilfeller kan barnehagen hjelpe barnet ved å involvere andre instanser som kan bidra i 

den aktuelle situasjonen. Departementet presiserer at deling av opplysninger om 

enkeltbarn med andre instanser krever samtykke eller hjemmel i lov. I enkelte tilfeller har 

barnehagen plikt til å melde fra til barneverntjenesten etter barnehageloven § 22.   

9.3.8 Hvem skal omfattes av aktivitetsplikten? 

Departementet mener at aktivitetsplikten må favne vidt for at regelverket skal sikre at 

barna har et trygt og godt barnehagemiljø. Plikten til å følge med, gripe inn og varsle 

styrer skal gjelde både for barnehagelærere, assistenter, administrativt personell og for 

andre som regelmessig oppholder seg i barnehagen. Departementet mener at disse pliktene 

ikke bør skille mellom faste og midlertidige ansatte. Disse pliktene skal gjelde for fast 

ansatte og vikarer, personell i barnehagens administrasjon, praksisstudenter mv. Det 

sentrale er etter departementets oppfatning at pliktene omfatter personer som jevnlig 

66 av 114



   

 

33 

 

oppholder seg i barnehagen, har noe kontakt med barna og er i barnehagen for å utføre et 

arbeid eller en tjeneste for barnehagen. Barnehagens plikter skal derfor omfatte personer 

med ansettelsesforhold hos en ekstern tjenesteleverandør, for eksempel innen renhold eller 

vaktmestertjenester. Det er ikke avgjørende om vedkommende mottar lønn for arbeidet.  

Departementet understreker at det er barnehagen som har det rettslige ansvaret for at 

pliktene blir oppfylt, og ikke den enkelte ansatte i barnehagen eller en ekstern 

tjenesteleverandør. Barnehagen kan gjøre eksterne tjenesteleverandører og andre kjent 

med hva de skal gjøre gjennom avtale, opplæring eller på andre måter.  

Pliktene vil ikke omfatte dem som kun nå og da befinner seg i barnehagen. Eksempler på 

dette kan være personer som henter avfall, håndverkere som utfører enkeltoppdrag eller 

bud og andre som leverer varer til barnehagen. Pliktene skal heller ikke gjelde for 

foreldre, slektninger eller bekjente til barnehagebarn som regelmessig følger eller henter 

barna i barnehagen. 

Departementet understreker at omfanget av den enkeltes aktivitetsplikt må ses opp mot 

hvilken rolle og posisjon vedkommende har i barnehagen. Det må forventes mer og annen 

aktivitet av personer i ledelsen og ansatte i barnets avdeling, enn for eksempel av en 

timevikar på relativt kort engasjement. 

Plikten til å varsle den som er ansvarlig for barnehagens vil gjelde for styrer. Plikten til å 

undersøke sakene og plikten til å sette inn tiltak vil ikke gjelde for alle som jobber i 

barnehagen, men for de personene som har fått tildelt oppgaver knyttet til å undersøke 

saker og sette inn tiltak. 

9.3.9 Når er barnehagens aktivitetsplikt oppfylt? 

Aktivitetsplikten varer så lenge krenkelsene ikke er stanset eller barnet av andre grunner 

ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. En praktisk konsekvens av dette er at hvis 

tiltakene ikke har fungert etter hensikten, må barnehagen fortsette arbeidet og sette inn 

andre tiltak. Plikten til å iverksette egnede tiltak, omfatter også en plikt til å evaluere og 

eventuelt justere tiltakene underveis. 

I rettspraksis på skoleområdet, jamfør dom av Høyesterett (Rt. 2012 s. 146), er det lagt til 

grunn at skolen skal sette inn de tiltakene som med rimelighet kan forventes for å stoppe 

mobbing og andre krenkelser. Departementet mener at samme standard bør gjelde på 

barnehageområdet. Det betyr at barnehagen må fortsette å sette inn tiltak så lenge 

enkeltbarn eller flere barn i en barnegruppe ikke opplever at det er trygt og godt å være i 

barnehagen, og det finnes egnede tiltak som barnehagen kan sette inn.  Rekkevidden av 

barnehagens plikt til å sette inn tiltak er den samme uavhengig av om det er barnehagen 

selv, barnet eller foreldrene som mener at barnet ikke et trygt og godt barnehagemiljø. 

Barnehagens plikt til å sikre at krenkelser opphører og at barn kan ha et trygt og godt 

barnehagemiljø peker framover i tid. Plikten gjelder uavhengig av hva som er grunnen til 

at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Dette legger i utgangspunktet en 

streng forpliktelse på barnehagen.   
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Departementet vil samtidig understreke at det kan være tilfeller der aktivitetsplikten er 

oppfylt, selv om barnet eller foreldrene fremdeles ikke er fornøyd med miljøet i 

barnehagen. Etter departementets vurdering vil aktivitetsplikten være oppfylt hvis 

barnehagen har gjort alt som med rimelighet kan kreves av den, og barnehagens planer for 

videre tiltak er i samsvar med et godt faglig skjønn. Dette kan for eksempel være tilfellet 

der barnet eller foreldrene ønsker seg andre tiltak enn det barnehagen setter inn, men der 

en faglig vurdering tilsier at barnehagens vurderinger er riktige. Det avgjørende i en sak 

vil være om barnehagen har sørget for, og fortsatt vil sørge for, å vurdere ulike tiltak og 

sette inn tiltak som etter en faglig vurdering er egnet til å sikre at barnet har det et trygt og 

godt barnehagemiljø. Hvis dette besvares positivt, har barnehagen oppfylt 

aktivitetsplikten. 

Hva som skal til for at barnehagen har oppfylt aktivitetsplikten i en konkret sak, skal  altså 

vurderes objektivt ut fra hva som utløste aktivitetsplikten og hva barnehagen har gjort av 

tiltak og tilrettelegginger for at barnet skal kunne ha et trygt og godt barnehagemiljø. 

Departementet legger vekt på at dette er samme standard som Høyesterett la til grunn i Rt. 

2012 s. 146. Standarden gir en hensiktsmessig balanse mellom kravet om at barnehagen 

skal sikre at barna har et trygt og godt barnehagemiljø, og en faglig tilnærming til hva som 

skal kreves av barnehagen med tanke på aktiviteter og vurderinger. Barnehagen har 

oppfylt aktivitetsplikten når den i en bestemt sak har gjort alt som med rimelighet kan 

forventes på de ulike stadiene i saken. Standarden knytter seg til alle delpliktene i 

aktivitetsplikten, men i konkrete saker vil den først og fremst handle om hvilke tiltak 

barnehagen skal sette inn. De øvrige delpliktene legger grunnlaget for tiltaksplikten.  

Dette innebærer at barnehagens plikt til å sette inn tiltak løper så lenge barnet ikke har et 

trygt og godt barnehagemiljø, men at aktivitetsplikten samtidig er oppfylt så lenge 

barnehagen gjør alt som med rimelighet kan forventes for at barnet skal kunne ha et trygt 

og godt barnehagemiljø. 

9.3.10 Plikt til å utarbeide en skriftlig plan 

Departementet mener at det bør innføres et krav om at barnehagen skal utarbeide en 

skriftlig plan for oppfølging av saken, og krav til et minimum av innhold i denne planen.  

At det i en sak finnes en skriftlig plan for hvordan barnehagen skal ta tak i en sak, er i tråd 

med hva som er en hensiktsmessig måte å arbeide på og hva som er faglig forsvarlig 

praksis i en barnehage. Videre er det viktig for familiene som står i en sak, at det det er 

dokumentert at barnehagen tar tak i saken deres og forplikter seg til å hjelpe barnet eller 

barna. En skriftlig plan er dessuten viktig av hensyn til effektive arbeidsprosesser i 

barnehagen, av mellommenneskelige årsaker og av hensyn til at foreldrene skal kunne 

følge opp at barnet eller barna får de tiltakene de skal. Departementet  mener at planen bør 

beskrive hvordan barnehagen har besluttet å håndtere en konkret sak. Departementet 

mener at planen, for å oppfylle sitt formål, som et minimum må beskrive:  

- hvilket problem tiltakene skal løse 
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- hvilke tiltak barnehagen har planlagt 

- når barnehagen skal gjennomføre tiltakene 

- hvem som er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene, og  

- når barnehagen skal evaluere tiltakene.  

 

Etter departementets syn utgjør disse kravene det som minimum må til for å dokumentere 

barnehagens planer for hvordan den skal håndtere en bestemt sak og sikre en effektiv 

gjennomføring av tiltakene.  

Departementet understreker at dette ikke er ment å være omfattende dokumentasjonskrav, 

men en lovfesting av hva som må regnes å være en forsvarlig praksis i barnehagen. Planen 

skal fungere som en støtte for barnehagen og foreldrene for å sikre at det er kjent og 

dokumentert hva barnehagen har bestemt seg for å gjøre i en sak. Innholdet i planen kan 

trygge barnet og foreldrene om at barnehagen tar tak i saken. Departementet foreslår ingen 

formkrav til planen utover at den skal være skriftlig.  

Planen trenger ikke å knytte seg til ett barn, men kan ta for seg en situasjon eller 

utfordring som omfatter flere barn, typisk forhold i en barnegruppe. Barnehagen kan 

tilpasse omfanget av opplysninger under hvert av de obligatoriske punktene som planen 

skal inneholde. I en sak der barnehagen setter inn tiltak tidlig og tiltaket er ganske enke lt 

og lite omfattende, kan planen være kort og mer skjematisk, enn i en sak der det er et mer 

komplekst saksforhold og hvor tiltakene er sammensatte og mange. 

Planen skal ikke være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Barnehagen trenger derfor 

ikke følge forvaltningslovens regler for enkeltvedtak når den lager planen.    

9.3.11 Skal barnehagen dokumentere at den oppfyller aktivitetsplikten? 

Departementet har vurdert om det i tillegg til krav om en skriftlig plan, bør innføres en plikt 

til å dokumentere alle aktivitetene barnehagen gjør for å oppfylle de ulike delpliktene i 

aktivitetsplikten. Dette gjelder det arbeidet de som jobber i barnehagen gjør for å oppfylle 

kravene til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.  

Hvordan barnehagens arbeid kan dokumenteres på en effektiv måte som samtidig sikrer 

etterprøvbarhet, kan etter departementets syn best vurderes og avgjøres lokalt. Departementet 

legger til grunn at barnehagene ofte har en egeninteresse i å dokumentere det de har gjort for å 

oppfylle pliktene de har knyttet til barnehagemiljøet.  

Krav til dokumentasjon vil være aktuelt der det er nødvendig for å kunne gi barnegruppen og 

enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Slike krav gjelder allerede etter dagens rammeplan. Det er i 

dag et krav om at barnehagen skal dokumentere vurderinger om barnegruppens og 

enkeltbarns trivsel og allsidige utvikling når det er nødvendig for å gi barnegruppen og 

enkeltbarn et tilrettelagt tilbud. Barnehagen skal dokumentere personalets vurderinger, planer, 

69 av 114



   

 

36 

 

tiltak og evaluering av tiltak. Departementet ser ikke behov for å utvide kravene til 

dokumentasjon. 

I tillegg vil en internkontrollplikt, slik departementet foreslår i kapittel 10, kreve noe skriftlig 

dokumentasjon om barnehagens systematiske arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle 

virksomheten. Dette handler om å ha nødvendig dokumenter for hvordan barnehagen skal 

jobbe for å ivareta pliktene den har etter barnehageloven og forskriften, slik som rutiner og 

lignende for hvordan personalet skal gå fram, og dokumentasjon som er nødvendig for å 

kunne følge opp at praksis er i samsvar med kravene i regelverket. Se våre vurderinger i 

høringsnotatets kapittel 10 om internkontroll.   

Med unntak av det foreslåtte kravet til en skriftlig plan i punkt 8.3.5, foreslår ikke 

departementet å innføre egne lovkrav som handler om å dokumentere hva barnehagen har 

gjort for å oppfylle de enkelte delpliktene i aktivitetsplikten eller hvordan de jobber 

forebyggende med barnehagemiljøet. Dette innebærer at det ikke lovfestes at de som jobber i 

barnehagen må dokumentere skriftlig at de har grepet inn mot krenkelser, at de har varslet 

styrer om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø eller at de skal dokumentere det 

de gjør når de gjennomfører tiltak i en sak. Etter departementets syn er dette krav som først og 

fremst har som formål å opplyse saken for et klage- eller håndhevingsorgan, og som det 

derfor ikke er behov for ut fra de forslagene som følger av dette høringsnotatet. 

Departementet viser til at kommunen og fylkesmannen som tilsynsmyndighet kan undersøke 

saker på andre måter enn ved å se på skriftlige dokumenter, typisk ved å snakke med barn, 

foreldre og de som jobber i barnehagen om hva som er gjort i en sak.  

9.3.12 Skjerpet aktivitetsplikt der ansatte krenker barn 

Departementet mener at det bør innføres en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller 

kjennskap til, at en som jobber i barnehagen krenker et barn. Departementet mener at 

tilfeller der ansatte krenker barn, må reguleres særskilt i loven. En lovfesting kan gi et 

tydelig signal om å være oppmerksomme også overfor krenkelser fra ansatte. I tillegg vil 

det gi en trygghet for den som mistenker dette til å varsle styreren. Departementet viser til 

at barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utstenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Den skjerpede aktivitetsplikten departementet foreslår her 

tilsvarer den skjerpede aktivitetsplikten etter opplæringsloven § 9 A-5. 

Det er grunnleggende i strid med en ansatts rolle å krenke et barn. Departementet mener at 

dette er et grovt tillitsbrudd og en helt uakseptabel adferd for en ansatt. En ansatt har en 

makt- og tillitsposisjon overfor barna. Dette maktforholdet må ikke misbrukes.  

Krenkelsesbegrepet skal tolkes vidt. De ansatte i barnehagen må være bevisst på 

situasjoner og handlinger som barna kan oppleve som nedverdigende eller 

integritetskrenkende. Eksempler på slike situasjoner kan være at ansatte latterliggjør 

enkeltbarn eller at ansatte ikke respekterer barns integritet ved for eksempel 

stellesituasjonen eller toalettbesøk.  
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Ytringer som er en del av et akseptabelt sosialt samspill, skal ikke regnes som krenkelser. Se 

departementets vurderinger i kapittel 7.3.2. Dette gjelder selv om et barn ut fra sin egen 

subjektive opplevelse, opplever ytringen som krenkende. Siden slike ytringer ikke skal regnes 

som krenkelser, trer ikke den skjerpede aktivitetsplikten inn. Hvis barnet opplever at det ikke 

er et trygt og godt barnehagemiljø, har barnehagen likevel plikt til å undersøke saken og sette 

inn tiltak etter den alminnelige aktivitetsplikten.  

Den skjerpede aktivitetsplikten der ansatte krenker barn, handler om hvem de ansatte skal 

varsle og hvor raskt de skal varsle. Kravene til ansattes handlinger følger ellers av den 

alminnelige aktivitetsplikten.  

Etter departementets vurdering er det svært viktig at barnehagens styrer umiddelbart blir 

gjort oppmerksom på at noen har mistanke om, eller kjennskap til, at en som jobber i 

barnehagen krenker et barn. Dette er noe styreren straks må kunne gripe tak i og få satt en 

stopper for. Det er også viktig at den som er ansvarlig for barnehagen alltid blir varslet i 

slike saker. Dette fordi den ansvarlige er arbeidsgiver og har det rettslige ansvaret for at 

barna har et trygt og godt barnehagemiljø. Hvis det er styreren i barnehagen som krenker 

et barn, bør den ansatte ha en plikt til straks å varsle den ansvarlige for barnehagen 

direkte.  

Videre tilsier sakens alvor at styrere og de som er ansvarlige for barnehagen som mottar 

varsel om slike forhold, straks skal undersøke forholdene og om nødvendig sette inn 

tiltak. Hvis det etter nærmere undersøkelser viser seg at en ansatt faktisk har krenket et 

barn, må barnehagen også vurdere ulike tiltak rettet mot den aktuelle ansatte. Hvilke tiltak 

som kan være aktuelle mot den ansatte, styres av arbeidsrettslige regler.  

For private barnehager vil det være styret for rettssubjektet som driver barnehagen som 

skal motta varslene som ansvarlig for barnehagen. For kommunale barnehager vil det 

være kommunedirektøren som forvalter oppgaven med å drive barnehager som er 

ansvarlig for varslene, men oppgaven med å motta og følge opp slike varslinger kan på 

vanlig måte delegeres til den som er styrers nærmeste leder i kommunen.  

9.3.13 Behandling av personopplysninger 

Pliktene som følger av barnehageloven og av rammeplanen, forutsetter at barnehagen 

behandler personopplysninger av ulike slag. Departementet legger til grunn at barnehagen 

har både plikt og rett til å behandle disse personopplysningene, og at 

behandlingsgrunnlaget er barnehagelovens regler om opptak, om plikt til oppfølging av 

det enkelte barn, rett til spesialpedagogisk hjelp, plikt til samarbeid med foreldre osv. 

Dette kan i visse tilfeller også innebære særlige kategorier av personopplysninger. 

Når barnehagen skal oppfylle aktivitetsplikten, må den behandle personopplysninger om 

barna, og i noen tilfeller om de som arbeider i barnehagen.. Etter departementets 

vurdering er dette i all hovedsak personopplysninger som barnehagene alt har/kan 

behandle, ref. omtale i avsnittet over.  
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Departementet understreker at barnehagen bare skal behandle personopplysninger i den 

grad det er nødvendig og forholdsmessig for å oppfylle formålet med behandlingen. I 

forbindelse med aktivitetsplikten må altså behandlingen av personopplysninger begrenses 

til det som er nødvendig og forholdsmessig for å oppfylle de ulike delpliktene. 

Barnehagen må vurdere dette konkret i forbindelse med den aktuelle delplikten som 

barnehagen skal oppfylle. Hensynet til personvernet til den opplysningene gjelder, 

forutsetter dessuten at behandlingen skjer på forsvarlig vis, og at det er betryggende 

rutiner for behandlingen. Barnehagen må alltid sørge for tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet. Departementet understreker at det er den virksomheten som driver 

barnehagen som er ansvarlig for at barnehagen samlet sett, inkludert alle ansatte i 

barnehagen, oppfyller sine plikter etter både barnehageloven og personopplysningsloven. 

Forslaget om at aktivitetsplikten også skal omfatte en plikt til å informere den som er 

ansvarlig for virksomheten som driver barnehagen, kan innebære at den ansvarlige må få 

tilgang til personopplysninger. Den ansvarlige vil i denne sammenheng være den som er 

ansvarlig for den juridiske virksomheten som driver barnehagen. For kommunale 

barnehager vil det være barnehagestyrers leder i kommunen. For private barnehager vil 

det være styret for virksomheten som driver barnehagen. Kravet til å informere den som er 

ansvarlig for virksomheten omfatter ikke andre, som for eksempel aksjeeiere i et 

aksjeselskap. Videre må barnehagen alltid vurdere konkret om det er behov for å gi 

personopplysninger ved slik varsling, eller om en mer generell melding vil være nok. 

Kriteriene om nødvendighet og forholdsmessighet skal alltid ligge til grunn for 

vurderingene.  

9.4 Departementets forslag 

Departementet foreslår å innføre en egen bestemmelse i barnehageloven om at barnehagen 

skal ha en aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har det et trygt og godt barnehagemiljø. 

Aktivitetsplikten består av flere delplikter. Departementet foreslår at alle som jobber i 

barnehagen, skal følge med på om barna har et trygt og godt barnehagemiljø og varsle 

styrer ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Forslaget innebærer også en plikt for styrer til å varsle den som er 

ansvarlig for barnehagen i alvorlige tilfeller. Videre foreslår departementet at alle som 

jobber i barnehagen, skal gripe inn ved krenkelser som for eksempel utstenging, mobbing, 

vold, diskriminering og trakassering.  

Departementet foreslår at barnehagen skal ha plikt til å undersøke saken ved mistanke om, 

eller kjennskap, til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Departementet 

foreslår også at undersøkelsesplikten skal tre inn når et barn eller barnets foreldre sier ifra 

om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Videre foreslår departementet at barnehagen skal ha plikt til å sette inn tiltak for å sikre at 

barnet kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Plikten til å sette inn tiltak gjelder der 

barnehagens undersøkelse avdekker at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og 

der barnet selv eller foreldrene sier ifra om det samme. Plikten til å sette inn tiltak skal 
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gjelde så lenge barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, og det finnes egnede tiltak 

som barnehagen kan sette inn. Det kan være tilfeller der aktivitetsplikten er oppfylt selv 

om barnet og foreldrene fremdeles ikke er fornøyd med barnehagemiljøet. Dette vil være 

tilfellet hvis barnehagen har gjort alt som med rimelighet kan forventes, og barnehagens 

planer for videre tiltak er i samsvar med et godt faglig skjønn. 

Det foreslås innført en skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om, eller kjennskap til, at en 

som jobber i barnehagen, krenker et barn. Den skjerpede aktivitetsplikten innebærer at 

styrer og den ansvarlige for barnehagen alltid skal varsles i slike tilfeller, og at 

undersøkelser og tiltak skal iverksettes straks.  

 

Del 2 Andre forslag 

10 Krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet 

10.1  Bakgrunn 

Departementet viser til høringsnotatet om ny regulering av private barnehager som ble 

sendt på høring 26. april 2019. Høringsfristen er 26. juli 2019. I høringsnotatet foreslår 

departementet å innføre et krav om at hver private barnehage skal være et selvstendig 

rettssubjekt. Dette skal ikke gjelde for barnehageeiere som sammen med nærstående, eller 

selskap i samme konsern som eier, har bare barnehager som ikke er familiebarnehager 

med til sammen færre enn tjue barn, eller bare familiebarnehager med til sammen færre 

enn ti barn. Videre foreslår departementet at kravet ikke skal gjelde for eiere som sammen 

med nærstående, eller selskap i samme konsern som eier, bare har én åpen barnehage.  

Departementet mener at det ikke bør være adgang til å registrere et rettssubjekt med flere 

avdelinger lokalisert på ulike geografiske steder. Kravene som barnehageloven med 

forskrifter stiller til barnehagen, slik som for eksempel krav til grunnbemanning og 

pedagogisk bemanning, må etter departementets syn gjelde for den enkelte enheten, og 

ikke samlet for flere avdelinger som er lokalisert på ulike steder. Videre bør krav til 

regnskap og lignende gjelde for alle enheter som framstår som én barnehage, og ikke 

samlet for flere avdelinger som ligger på ulike steder.  

Krav til godkjenning av lokaler og utearealer er i dag regulert av barnehageloven, 

friskoleloven og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 

Kunnskapsdepartementet vil i samarbeid med Helsedepartementet sette i gang et arbeid 

for å vurdere om dette regelverket kan forenkles.  

10.2  Gjeldende rett 

Det framgår av barnehageloven § 10 første ledd at det er kommunen som godkjenner nye 

barnehager. Kommunen skal vurdere om virksomheten er egnet til å oppfylle 
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barnehagelovens krav til formål og innhold. Hvis virksomheten er egnet til å oppfylle 

disse kravene, har virksomheten rett til godkjenning som barnehage. 

Det framgår av merknaden til bestemmelsen i Ot.prp. nr. 72 (2004–2005) at barnehagens 

fysiske rammer, det vil si lokaler og uteområder, må være egnet for barnehagedrift. Dette 

stiller mange og varierte krav til barnehagens lokaler og uteområder. Som nevnt i 

merknadene til § 2 tredje ledd, må lokaler, inventar og uteområder utformes på en måte 

som tar hensyn til små barns behov for kroppslige utfordringer og som fremmer lek, 

læring og omsorg. Etter § 2 fjerde ledd skal barnehagen ta hensyn til barnas ulike 

funksjonsnivå. Videre skal bemanningsplanen vise at driften vil bli forsvarlig og at 

barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og rammeplanens krav til barnehagens innhold.  

Departementet viser ellers til at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

mv. § 9 stiller krav til lokaler og uteområder, og § 8 stiller krav til beliggenhet.  Denne 

forskriften vurderes endret, men innholdet i bestemmelsene om lokaler, uteområder og 

beliggenhet vurderes videreført.  

Barnehageloven § 10 stiller ikke krav om at barnehagens lokaler skal ligge samlet. Hvis 

virksomheten består av flere lokaler som ikke er samlokalisert, må kommunen derfor 

vurdere om lokalene er egnet til å bli godkjent som én barnehage. 

Etter § 10 andre ledd kan kommunen stille vilkår om antall barn, barnas alder og 

oppholdstid. Det betyr at kommunen kan ta stilling til hvor mange barn barnehagens inne- 

og uteområder tillater, om barnehagen egner seg for alle aldersgrupper og om den er egnet 

for heldagsopphold eller kun deltidsopphold.  

I en uttalelse fra 2009 la departementet til grunn at barnehagen ikke kan benytte en 

pedagogisk leder til flere avdelinger hvis disse ikke er samlokalisert.
12

 Dette skyldes at 

kravene til pedagogisk bemanning skal sikre at det er nok voksne med tilstrekkelig 

kompetanse sammen med barna i barnehagen. Hvis det er stor geografisk avstand mellom 

ulike avdelinger i barnehagen, og barnehagen ikke oppfyller kravet til pedagogisk 

bemanning i hver avdeling, kan dette gå utover tilbudet til barna. De samme hensynene 

kan begrunne at bemanningsnormen skal være oppfylt i hver avdeling hvis avdelingene 

ikke er geografisk samlokalisert. Regelverket er imidlertid noe uklart på dette området.  

I barnehageloven § 11 og forskrift om familiebarnehager er det gitt egne regler om 

godkjenning av familiebarnehager. Familiebarnehager skal som hovedregel være et 

samarbeid mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en vanlig barnehage. I 

særlige tilfeller kan kommunen godkjenne enkeltstående hjem som én familiebarnehage.  

I forskrift om familiebarnehager er det gitt egne regler om bemanning i hvert hjem. 

Spørsmålet om de ulike hjemmene i en familiebarnehage skal være geografisk 

samlokalisert, kommer derfor ikke på spissen på samme måte som for ordinære 

barnehager.  

                                                 
17 Brev fra Kunnskapsdepartementet til private Barnehagers Landsforbund datert 25. juni 2009.  
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10.3  Friskoleloven 

Det framgår av friskoleloven § 2-4 at skoleanleggene skal være godkjent av 

departementet. Betegnelsen skoleanlegg omfatter både undervisningslokaler, utearealet og 

andre lokaler som blir brukt av elevene.  

Bestemmelsen fastslår at skoleanleggene skal ligge samlet. Det vil si at det ikke skal være 

for store geografiske avstander mellom de ulike delene. Hvor store de geografiske 

avstandene kan være, vil bygge på en konkret vurdering av hva som er forsvarlig sett i lys 

av andre bestemmelser i loven, forskrifter til loven og godkjenningen av skolen. Det er 

blant annet relevant å legge vekt på om det er lokalene til en grunnskole eller 

videregående skole som skal godkjennes. 

Kravet om at anleggene skal ligge samlet er ikke til hinder for at opplæringen også kan 

skje andre steder når dette er formålstjenlig ut fra læreplanen skolen har fått godkjent. 

Andre opplæringsarenaer kan for eksempel være et museum, teater, bibliotek, gårdsbruk 

eller en leirskole. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for at skolen leier en gymsal, 

svømmehall eller andre spesialrom av andre, for eksempel en offentlig skole.  

10.4  Departementets vurderinger 

Departementet mener det bør innføres et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal 

ligge samlet. Departementet mener at kravet må gjelde for både private og kommunale 

barnehager. Kravet skal ikke gjelde for familiebarnehager. 

Barnehageloven med forskrifter stiller flere krav til innholdet og kvaliteten i hver 

barnehage. Hensikten med disse reglene er å sikre at hver barnehage kan gi barna et godt 

barnehagetilbud. Hvis barnehagen består av flere avdelinger som ligger på ulike steder, 

kan dette føre til at barnehageloven med forskrifter ikke blir oppfylt i tråd med lovgivers 

intensjon. Departementet mener derfor at det er viktig å sikre at det ikke er  for store 

geografiske avstander mellom ulike enheter i barnehagen. 

Forslaget henger sammen med forslaget om at hver private barnehage som hovedregel 

skal være et selvstendig rettssubjekt. Hensikten med forslaget er ikke å stramme inn 

regelverket ytterligere, men å forhindre at barnehagene kan omgå et slikt krav ved å 

registrere ett rettssubjekt med flere avdelinger lokalisert på ulike geografiske steder.  

Forslaget skal sikre at hver enhet som i praksis fungerer som en egen barnehage, blir et 

selvstendig rettssubjekt i tilfeller der det eventuelt blir krav om det. 

Det foreslåtte kravet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, skal ikke 

gjelde for barnehageeiere som sammen med nærstående, eller selskap i samme konsern 

som eier, har bare barnehager som ikke er familiebarnehager med til sammen færre enn 

tjue barn, eller bare familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn. Videre er det 

foreslått at kravet ikke skal gjelde for eiere som sammen med nærstående, eller selskap i 

samme konsern som eier, bare har én åpen barnehage. I disse tilfelle skal barnehageeieren 

fortsatt kunne ha flere barnehager som er lokalisert på ulike steder i samme rettssubjekt.  

75 av 114



   

 

42 

 

At barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, vil si at lokalene og utearealene 

skal ligge på samme sted eller at det skal være liten avstand mellom de ulike delene. 

Avstanden mellom de ulike delene av barnehagen kan ikke være større enn at barnehagen 

fremstår som én barnehage, og at barnehageloven og forskriftenes krav til innhold og 

kvalitet blir ivaretatt for denne barnehagen. Avstanden mellom de ulike delene av 

barnehagen kan ikke være større enn at barna og de ansatte enkelt må kunne bevege seg 

mellom de ulike enhetene som barnehagen består av.  

Bestemmelsen vil ikke være til hinder for at barnehagen tar i bruk andre uteområder, 

gårdsbruk, bibliotek, museum, teater og så videre som en del av tilbudet. Bestemmelsen 

vil heller ikke være til hinder for at barnehagen leier eller låner aktivitetsrom, gymsal eller 

andre spesialrom av andre.  

Departementet legger til grunn at kommunen skal vurdere om kravet er oppfylt når den 

behandler søknader om godkjenning som barnehage etter barnehageloven § 10. 

Departementet antar at det i enkelte tilfeller kan være særlige hensyn som tilsier at det  bør 

gjøres unntak fra kravet om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet. 

Departementet foreslår derfor at det skal være unntak fra kravet i slike tilfeller. Et 

eksempel på dette kan være der en barnehage allerede har avdelinger lokalisert på ulike 

steder og der den enkelte avdeling ikke har arealer som er egnet til å kunne gi et tilbud til 

barnehagebarn i alle aldersgrupper. Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill 

på hva som ellers kan være slike særlige hensyn. 

Departementet foreslår at kravet også skal gjelde for eksisterende barnehager. At 

barnehager må søke om nye godkjenninger som følge av at barnehagen må innrette seg 

etter dette lovkravet, skal ikke føre til at private barnehager mister finansieringen som 

barnehage. Departementet foreslår derfor å innføre en bestemmelse som gir disse 

barnehagene rett til å få tilskudd når de nye godkjenningene er på plass. 

Departementet ser at barnehagene vil trenge noe tid til å innrette seg etter en slik endring. 

Barnehager som i dag består av flere enheter eller avdelinger som er lokalisert på ulike 

steder, må gjøre hver enkelt enhet eller avdeling om til selvstendige barnehager med eget 

organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Departementet mener at det bør innføres en 

rimelig overgangsperiode for kravet om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge 

samlet. Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til lengden på 

overgangsperioden. Videre ber departementet om høringsinstansenes syn på om 

beskrivelsen av kravet om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet er 

dekkende. 

10.5  Departementets forslag 

Departementet foreslår å innføre et krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal 

ligge samlet. Det betyr at det skal være liten avstand mellom de ulike delene.  At 

barnehager må søke om ny godkjenning som følge av at barnehagen må innrette seg etter 

lovkravet, skal ikke føre til at private barnehager mister finansieringen som barnehage. 
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Departementet foreslår å innføre en bestemmelse som gir disse barnehagene rett ti l å få 

tilskudd når den nye godkjenningen er på plass.  

Departementet foreslår at det skal være adgang til å gjøre unntak fra kravet der det 

foreligger særlige hensyn som tilsier det. Departementet ber høringsinstansene om å gi 

innspill på hva som kan være slike særlige hensyn. 

Departementet foreslår at det innføres en rimelig overgangsperiode før kravet trer i kraft. 

Departementet ber høringsinstansene om å gi innspill til lengden på overgangsperioden. 

11 Krav til internkontroll i barnehagen 

11.1 Bakgrunn 

Departementet har vurdert om det bør lovfestes krav om at barnehagen skal ha 

internkontroll for å sikre at kravene i barnehageloven og forskriftene til loven blir oppfylt .  

I NOU 2012: 1 Til barnas beste – ny lovgivning for barnehagene vurderte utvalget at det 

burde innføres et krav om at barnehageeier etablerer et forsvarlig system i den enkelte 

barnehage. En slik plikt ville etter utvalgets syn bidra til å sikre at lovkrav oppfylles og i 

tillegg effektivisere, målrette og systematisere tilsynet. I NOU-en skriver utvalget om 

effekter av krav om egenkontroll og tilsyn med denne. 

Barnehageeiere er allerede pålagt å påse at det er etablert et internkontrollsystem etter 

forskriften om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og etter annen helse-, 

miljø- og sikkerhetslovgivning. Internkontrollkravet etter forskriften om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler mv. omfatter i dag barnehagens plikt til å fremme gode 

psykososiale forhold etter samme forskrift. Barnehagene er derfor kjent med denne typen 

krav i dag.  

Formålet med en internkontrollplikt i barnehageloven er å pålegge den som driver 

barnehagen å legge til rette for, og å følge opp, at barnehagen oppfyller kravene i 

regelverket. Mange av handlingspliktene vil i praksis ligge på de som jobber i barnehagen, 

slik som for eksempel den foreslåtte plikten til å følge med på om barna har et trygt og 

godt barnehagemiljø, gripe inn mot krenkelser og varsle styrer ved mistanke om, eller 

kjennskap til, at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. I tillegg til å ha det 

rettslige ansvaret for pliktene i barnehageloven, mener departementet at den som er 

ansvarlig for barnehagen bør gjennomføre aktiviteter for å sikre at barnehagen får en 

praksis som er i tråd med kravene i loven og forskriftene.   

Ved å innføre en plikt til å ha internkontroll, vil kommunen som tilsynsmyndighet kunne 

undersøke og vurdere om barnehagen arbeider systematisk med å sikre at den overholder 

pliktene den har etter barnehageloven og forskriftene. For barnehagen som får tilsyn, vil 

tilsyn med internkontrollen kunne gi større læringsgevinst enn tilsyn med bare 

enkelttilfeller eller en praksis på tilsynstidspunktet. Tilsyn med internkontroll er vanlig 
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innenfor andre deler av barnehagens virksomhet, for eksempel ved tilsyn etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. og tilsyn fra arbeidstilsynet.  

11.2 Gjeldende rett 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet, jamfør barnehageloven § 8 første ledd. Den nye 

kommuneloven som ble vedtatt av Stortinget 22. juni 2018 inneholder en ny 

internkontrollbestemmelse som skal gjelde for hele kommunens og fylkeskommunens 

virksomhet. Oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet, er pålagt kommunen i 

egenskap av å være en kommune. Kommunen vil derfor være omfattet av 

internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1 når den utfører disse oppgavene.  

Når det gjelder de kravene som barnehageloven legger til den enkelte barnehage, gjelder 

ikke internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1. Barnehageloven og forskriftene 

til loven inneholder ikke krav om internkontroll eller tilsvarende systematisk arbeid for 

barnehageeier. Det følger av barnehageloven at barnehageeieren skal drive barnehagen i 

samsvar med gjeldende lover og forskrifter, jamfør barnehageloven § 7 første ledd. 

Barnehageeieren har dermed ansvaret for at barnehagen oppfyller kravene i regelverket. 

Selv om barnehageeieren er rettslig ansvarlig hvis barnehagen ikke oppfyller kravene i 

regelverket, er ikke barnehageeieren pålagt å gjennomføre bestemte aktiviteter som er 

definert på forhånd for å sikre at barnehagen oppfyller disse kravene. 

11.3  Departementets vurderinger 

Departementet har vurdert hvilke aktiviteter og elementer som bør inngå i en 

internkontroll med barnehagens arbeid. Departementet mener det bør innføres et 

internkontrollkrav tilsvarende det som følger av kommuneloven § 25-1. Dette kravet vil 

gjelde for skolene og alle andre kommunale og fylkeskommunale virksomheter. I 

høringsnotatet om særlovsgjennomgangen som følge av internkontrollbestemmelsen i 

kommuneloven § 25-1, er det foreslått å innføre en tilsvarende internkontrollplikt for 

private skoler etter opplæringsloven § 2-12.  

Internkontrollbestemmelsen etter kommuneloven § 25-1 inneholder de mest sentrale 

elementene i en internkontroll. I høringsnotatet om ny forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler mv. er det foreslått å endre forskriftens bestemmelse slik at den 

innholdsmessig tilsvarer internkontrollbestemmelsen i kommuneloven § 25-1. 

En annen fordel med å innføre et internkontrollkrav i tråd med det som følger av 

kommuneloven § 25-1, er at innholdet i internkontrollkravet vil være kjent for kommunen 

og fylkesmannen som tilsynsmyndighet. Det er dette internkontrollkravet som vil gjelde 

for kommunen som barnehagemyndighet og for andre kommunale tjenesteområder.  

Ved en internkontroll i tråd med bestemmelsen i kommuneloven § 25-1, vil det bli 

lovfestet at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens 

virksomhet for å sikre at barnehageloven med forskrifter følges.  
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Departementet viser til høringsnotatet om regulering av private barnehager hvor det er 

foreslått at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt i form av for eksempel en 

forening, stiftelse eller et selskap. Siden hver private barnehage skal være et selvstendig 

rettssubjekt, er det ikke naturlig at barnehageeieren skal være barnehagens øverste 

ansvarlige organ. En barnehage som er et eget rettssubjekt har partsevne, og kan få 

rettigheter og plikter i henhold til rettsregler, forplikte seg overfor tredjeparter og på 

selvstendig grunnlag gjøre krav gjeldende overfor disse. Som det fremgår av 

høringsnotatet om regulering av private barnehager, mener departementet at det er styret 

for rettssubjektet som driver den private barnehagen, som skal være barnehagens øverste 

ansvarlige organ. Det betyr at styret vil være ansvarlig for at private barnehager driver i 

samsvar med barnehageloven med forskrifter. For private barnehager vil det derfor være 

styret for rettssubjektet som driver barnehagen som er ansvarlig for internkontrollen.  

Kommuner er selvstendige rettssubjekter etter gjeldende rett. Når det gjelder kommunale 

barnehager er det er kommunestyret som har det overordnede ansvaret, og det er 

kommunedirektøren som har det øverste administrative ansvaret.  For kommunale 

barnehager vil det være kommunedirektøren som forvalter oppgaven med å drive 

barnehager og som derfor er ansvarlig for internkontrollen.  

Vi viser ellers til at i høringsnotatet om regulering av private barnehager er det foreslått at 

begrepet barnehageeier endres til barnehagen. Videre er det foreslått å innføre en ny § 7 a 

som viser hvem som er ansvarlig for barnehagen. 

Departementet foreslår at internkontrollen skal være systematisk og tilpasset 

virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dette ivaretar hensynet til at 

den som er ansvarlig for barnehagen skal kunne tilpasse internkontrollen til egen 

barnehagevirksomhet. En internkontroll som er systematisk og basert på risikovurderinger 

og lokale tilpasninger, vil være mer effektiv og målrettet uten at den blir mer omfangsrik 

og ressurskrevende enn nødvendig totalt sett. Disse tilpasningene gjelder ikke bare for 

vurderingen av hvor omfattende internkontrollen må være samlet sett, men også ved 

vurdering av de ulike elementene isolert sett. De enkelte elementene i internkontrollen 

trenger ikke være mer omfattende enn det som er nødvendig ut fra risikoforhold og andre 

konkrete forhold på de enkelte regelverksområdene.  

Bestemmelsen stiller ikke krav til en bestemt systematikk eller dokumentasjonsmåte. 

Målet er at brudd på regelverket forebygges, avdekkes og følges opp på en hensiktsmessig 

måte. Departementet legger til grunn at barnehagene allerede i dag gjennomfører mange 

av de elementene som vil inngå i en internkontroll, for eksempel vedtekter, 

stillingsbeskrivelser, faste møtepunkter hvor oppgaver planlegges og følges opp, og 

rutiner for hvordan de som jobber i barnehagen skal ivareta lovpålagte oppgaver. 

Elementer i internkontrollen vil være: 

a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
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c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

I bokstav a vil departementet lovfeste et krav om å utarbeide en beskrivelse av 

barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering. En slik beskrivelse kan barnehagen 

lage på ulike måter. Det kan for eksempel gjøres som en oversikt over lederstrukturer, 

rapporterings- og styringslinjer, delegeringer, funksjonsbeskrivelser med beskrivelse av 

ansvar og oppgaver for personell innen et bestemt arbeidsområde og så videre. 

Barnehagen kan her også henvise til delegeringsreglement og andre relevante dokumenter.  

I bokstav b vil departementet lovfeste at barnehagen skal ha nødvendige rutiner og 

prosedyrer. Hva som er nødvendig å etablere av rutiner og prosedyrer vil blant annet måtte 

bero på en konkret vurdering av blant annet risiko for avvik. Det følger indirekte av kravet 

om å ha rutiner og prosedyrer at disse må gjelde for barnehagen, gjøres kjent og være 

tilgjengelige. I hvilken grad rutinene og prosedyrene skal dokumenteres skriftlig, vil følge 

av dokumentasjonskravet i bokstav d.  

I bokstav c vil departementet lovfeste at internkontrollen skal sikre at barnehagen 

avdekker avvik og risiko for avvik, og at barnehagen følger opp avvik og risiko for avvik 

som er avdekket.. Barnehagen må skaffe oversikt over områder hvor det er fare for 

manglende etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante forebyggende og 

risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge regelbrudd. Dette må barnehagen gjøre 

ut fra både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. 

I bokstav d vil departementet lovfeste at barnehagen skal dokumentere internkontrollen i 

den formen og i det omfanget som er nødvendig. Hva som er nødvendig må barnehagen 

vurdere ut fra målet med internkontrollen og barnehagens risikoforhold, størrelse, egenart 

og aktiviteter. En høy risiko for avvik innenfor et område vil for eksempel tilsi at 

barnehagen skriftlig dokumenterer rutiner og andre prosedyrer.  

Dokumentasjonskravet kan gjelde planleggingen av hvordan barnehagen skal utføre de 

enkelte aktivitetene, slik som planer, rutiner og lignende, og gjennomføringen av 

aktiviteter. Selv om det er nødvendig for barnehagen  å ha rutiner for hvordan den skal 

utføre de lovpålagte oppgavene, kan kravet til å ha en rutine være oppfylt selv om rutinen 

ikke er nedfelt i en skriftlig prosedyre. I bokstav e vil departementet lovfeste at 

barnehagen skal evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll. Barnehagen skal evaluere hvordan den jobber med internkontrollen.  

Det er ikke meningen at den som er ansvarlig for barnehagen selv skal utføre alle disse 

aktivitetene. Som på de fleste andre områder kan den ansvarlige for barnehagen delegere 

oppgaver og utførelsen av det nærmere internkontrollarbeidet nedover. Styrer i 

barnehagen vil typisk få oppgaver knyttet til internkontroll, og igjen kunne delegere 

videre på hensiktsmessig måte. Ved delegering vil styreren i barnehagen og andre kunne 
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få ansvaret for oppgaven, samtidig som den som er ansvarlig for barnehagen fortsatt har 

det overordnede ansvaret for at barnehagen har en internkontroll som er i tråd med 

internkontrollkravet.  

11.4  Departementets forslag 

Departementet foreslår å innføre et krav om at den som er ansvarlig for barnehagen skal 

ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller kravene 

i barnehageloven med forskrifter. Departementet foreslår at internkontrollen skal være 

systematisk og tilpasses barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.  

Ved internkontroll etter den foreslåtte bestemmelsen skal den som er ansvarlig for 

barnehagen 

a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.   

12 Regulering av kommunen som barnehagemyndighet 

12.1  Bakgrunn 

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, utfører Trøndelag Forskning og Utvikling hvert år 

en spørreundersøkelse i barnehagesektoren.
13

 I spørreundersøkelsen fra 2018 oppgir under 

halvparten av kommunene at de opplever at de har tilstrekkelige personalressurser til å 

løse oppgavene som barnehagemyndighet. 40 prosent av kommunene oppgir at eierrollen 

og myndighetsrollen utøves av samme ansatt. I overkant av én tredel av kommunene 

oppgir at ansatte som utøver eierrollen og myndighetsrollen, er organisert under samme 

leder. I tillegg er det syv prosent av kommunene som oppgir at barnehagestyrer(e) utfører 

kommunens myndighetsoppgaver. Dette er mest vanlig i små kommuner. 

Departementet mener at det er behov for å profesjonalisere kommunens ivaretakelse av 

oppgaver som barnehagemyndighet. For å få til dette ønsker departementet å innføre 

særlige regler om kommunen som barnehagemyndighet.  

I forbindelse med arbeidet med ny kommunelov vurderte kommunelovutvalget om 

kommuneloven skulle få en bestemmelse om kommunen som tilsynsmyndighet. 

Departementet viser til NOU 2016: 4 Ny kommunelov kapittel 28. Utvalgets flertall foreslo 

at den nye kommuneloven skulle få en slik bestemmelse. Flertallet la vekt  på at 

                                                 
13
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lovbestemmelsene bør sikre at tilsynet gjennomføres best mulig. Målet bør være å bidra til 

objektivitet, nøytralitet og tillit i situasjoner der kommunen fører tilsyn med kommunen 

selv og med sin egen "konkurrent". En bestemmelse i kommuneloven som vil gjelde 

generelt kan sikre ryddighet og rolleklarhet. Flertallet foreslo derfor en bestemmelse med 

krav til uavhengighet og likebehandling, og mener det er den beste reguleringsmåten. Et 

mindretall blant flertallet (to medlemmer) mente det i tillegg burde være krav om 

dokumentasjon. Utvalgets mindretall (fire medlemmer) mente kommuneloven ikke burde 

regulere dette spørsmålet i det hele tatt fordi krav til likebehandling følger av ulovfestede 

prinsipper i forvaltningsretten.  

Forslagene om en bestemmelse om kommunen som tilsynsmyndighet ble ikke fulgt opp. I 

proposisjonen viste Kommunal- og moderniseringsdepartementet til at det er et generelt 

forbud i forvaltningsretten mot usaklig forskjellsbehandling. Kommunene skal derfor 

vurdere virksomheter de fører tilsyn med på samme måte, uavhengig av om de er 

kommunale, statlige eller private. Departementet la til grunn at der kommunen har fått i 

oppgave å føre tilsyn, skal denne oppgaven gjennomføres med en objektivitet og 

nøytralitet som gir tillit til at kommunale virksomheter blir vurdert etter de samme 

kravene som private virksomheter. At den kommunale tilsynsmyndigheten er uavhengig 

av sine tilsynsobjekter, ligger som en forutsetning for likebehandling.  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet mente at på de områdene der det var behov 

for en nærmere regulering av kommunens tilsynsrolle, kunne dette tas inn i den enkelte 

særlov. De viste til at dette er gjort for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i 

folkehelseloven, som stiller krav til at kommunen skal dokumentere at tilsynet utføres på 

en måte som sikrer uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Videre viste de til at det 

kunne være aktuelt å utforme en tilsvarende bestemmelse i for eksempel barnehageloven.  

12.2  Gjeldende rett 

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen påse at barnehagene følger regelverket. 

Plikten gjelder for både kommunale og private barnehager. Kommunen kan bruke 

godkjenning, veiledning og tilsyn som virkemidler for å påse at barnehagene etterlever 

regelverket, jamfør barnehageloven §§ 8, 10, 11 og 16. Dette innebærer blant annet at 

kommunen fører tilsyn med barnehager som kommunen selv driver. 

Kommunens rolle som tilsynsmyndighet er ikke nærmere regulert i barnehageloven eller 

kommuneloven. Enkelte andre særlover har bestemmelser som stiller krav til organisering 

av tilsynsarbeidet. Det gjelder for eksempel folkehelseloven og forskrift om kommunalt 

tilsyn med anlegg for sikring mot flom, erosjon og skred og anlegg for å bedre 

vassdragsmiljøet. 

12.3  Departementets vurderinger 

Barnehagetilbudet er en del av kommunens ansvar og forvaltning. Departementet ønsker å 

videreføre dagens ansvarsfordeling og legger derfor opp til at oppgavene med blant annet 
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godkjenning, finansiering, veiledning og tilsyn med annet enn økonomi skal ligge til 

kommunen som barnehagemyndighet.  

Etter departementets syn er det nødvendig å sikre at kommunen som barnehagemyndighet 

har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene. Personer eller 

kommunale enheter som har direkte ansvar for barnehager som kommunen er ansvarlig 

for, bør ikke utføre oppgaver kommunen har som barnehagemyndighet. For eksempel bør 

ikke tilsynsoppgaven ligge til en styrer eller til et kontor eller en etat som ivaretar 

oppgaver med å drive kommunale barnehager. Et krav om uavhengighet kan bidra til å 

sikre at kommunen har et tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene 

når den ivaretar oppgaver som barnehagemyndighet. Det kan også kombineres med en 

bestemmelse som tydeliggjør at kommunen skal likebehandle kommunale og private 

barnehager. En slik regulering er for eksempel valgt i folkehelseloven § 30, der det i 

tillegg er innført et krav om at kommunens uavhengighet og likebehandling i tilsyn skal 

dokumenteres særskilt. 

Departementet mener det bør innføres et krav om at oppgavene kommunen har som 

barnehagemyndighet, skal ivaretas av et organ som er tilstrekkelig uavhengig av organer 

som ivaretar oppgaver knyttet til drift av kommunale barnehager. Kommunen kan ivareta 

oppgavene gjennom et interkommunalt samarbeid, kommunalt oppgavefellesskap eller 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven. Videre kan oppgaven delegeres til et 

interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. Departementet ber om 

høringsinstansenes syn på om dette vil være realistisk å få til i små kommuner. 

Videre har departementet vurdert om det bør gå fram av barnehageloven at kommunen 

skal likebehandle private og kommunale barnehager når kommunen utfører oppgaver som 

barnehagemyndighet. Dette betyr at kommunen må behandle alle barnehager likt ved for 

eksempel tilsyn med barnehagene eller når den behandler søknader om dispensasjon fra 

utdanningskravene. Et slikt krav gjelder etter ulovfestet forvaltningsrett. Departementet 

mener at barnehageloven bør inneholde et eget krav om likebehandling av private og 

kommunale barnehager. Etter departementets syn er dette hensiktsmessig siden 

kommunen har to ulike roller etter barnehageloven. Å lovfeste et krav om likebehandling, 

vil gjøre det tydelig at kommunen som barnehagemyndighet må likebehandle alle 

barnehagene. Dette er etter departementets syn nødvendig for å sikre at kommunen og 

barnehagene er oppmerksomme på kravet.  

Kravet innebærer at kommunen må behandle like tilfeller likt. Kommunen kan 

forskjellsbehandle barnehager der det er saklige grunner for en slik forskjellsbehandling. 

For eksempel vil det være saklig å føre tilsyn med barnehager som har høy risiko for 

lovbrudd fremfor barnehager som har lav risiko. Videre vil ikke kravet gjelde for 

spørsmålet om hvilke private barnehager som skal få tilskudd eller ikke. Det er egne 

regler om tilskudd til private barnehager som ikke gjelder for kommunale barnehager. For 

eksempel velger kommunen selv om den vil yte tilskudd til barnehager som søker om 

godkjenning etter at barnehagesektoren er rammefinansiert. Kravet om at kommunen skal 
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likebehande private og kommunale barnehager, gir ikke kommunen hjemmel til å stille 

vilkår overfor barnehagene.  

Departementet har vurdert om kravene til uavhengighet og likebehandling bør utformes på 

samme måte som i folkehelseloven § 30. Det følger av andre ledd i denne bestemmelsen at 

kommunen skal dokumentere særskilt tilsyn med virksomhet og eiendom i henhold til § 9, 

herunder uavhengighet og likebehandling i tilsynet. Departementet mener at det sentrale 

er at kommunene ivaretar oppgaven som barnehagemyndighet på en uavhengig måte, og 

at kommunen likebehandler private og kommunale barnehager. Etter departementets syn 

er det ikke hensiktsmessig å knytte disse kravene til dokumentasjon. Pliktene kommunen 

har som barnehagemyndighet, omfattes av internkontrollkravet i kommuneloven § 25-1. 

Dokumentasjon er et av elementene i internkontrollen, og spørsmålet om hva kommunen 

må dokumentere er derfor regulert her. 

Departementet har vurdert om det også bør innføres andre krav til hvordan kommunen 

skal gjennomføre oppgavene den har som barnehagemyndighet. Det kunne vært aktuelt å 

stille krav til hvordan kommunen skal planlegge, gjennomføre og følge opp oppgavene 

den har som barnehagemyndighet. Kommuneloven § 25-1 om at kommunen skal ha 

internkontroll gjelder for kommunen som barnehagemyndighet. Når denne bestemmelsen 

trer i kraft, skal kommunen ha internkontroll for å sikre at oppgaver som for eksempel 

godkjenning, veiledning og tilsyn blir utført i tråd med regelverket. Kommunen vil derfor 

bli pålagt å ha rutiner for hvordan den skal utføre oppgavene som barnehagemyndighet, og 

for hvordan den skal avdekke og rette opp praksis som er i strid med regelverket. 

Departementet foreslår derfor ikke å innføre egne krav til hvordan kommunen skal arbeide 

systematisk for å oppfylle kravene til godkjenning, finansiering, veiledning, tilsyn og 

andre oppgaver den har som barnehagemyndighet.  

Departementet viser til at det er foreslått å utvide fylkesmannens tilsynsmyndighet etter 

barnehageloven, slik at fylkesmannen får myndighet til å føre tilsyn med kommunens  

internkontroll etter kommuneloven § 25-1. Forslaget framgår av høringsnotatet om 

særlovsgjennomgangen som følge av en ny bestemmelse om internkontroll i 

kommuneloven § 25-1. Forslaget går ut på at fylkesmannen skal kunne føre tilsyn med om 

kommunen oppfyller kravet om å ha internkontroll for å sikre at den utfører oppgavene 

som barnehagemyndighet i tråd med regelverket. I dag er fylkesmannens tilsyn avgrenset 

til å se på om kommunen har oppfylt sine plikter som barnehagemyndighet i en bestemt 

sak eller situasjon, eller på tilsynstidspunktet. Hvis tilsynshjemmelen utvides til å omfatte 

kommunens internkontroll, kan fylkesmannen derimot undersøke og vurdere om 

kommunen arbeider systematisk med å sikre at den overholder de pliktene den har som 

barnehagemyndighet. Med en utvidet tilsynshjemmel kan fylkesmannen bruke tilsynet 

som et virkemiddel for å styrke kommunens systematiske arbeid, slik at kommunen selv 

kan sikre at de oppfyller kravene som barnehagemyndighet. Fylkesmannen vil kunne 

innrette tilsynene ut fra hva som vil gi best mulig effekt i det enkelte tilfellet.  

Departementet antar at dette kan styrke kommunenes arbeid med blant annet godkjenning, 
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veiledning og tilsyn for å påse at barnehagene etterlever kravene i regelverket, inkludert 

nye krav knyttet til barnehagemiljø.  

Departementet viser videre til at det er gjennomført flere tiltak for å gi kommunen økt 

kompetanse til å føre tilsyn. Utdanningsdirektoratet har hatt en egen satsing der temaet for 

fylkesmennenes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet har vært kommunens 

risikovurderinger, veiledning og tilsyn etter barnehageloven §§ 8 og 16. Direktoratet har 

lagt til rette for at kommunene av eget initiativ kan ta i bruk veiledningsmateriale om 

temaet gjennom det elektroniske egenvurderingsverktøyet RefLex og en veileder på 

direktoratets nettsider. Barnehagemyndighetens rolle og oppgaven med å gjøre 

risikovurderinger, gi veiledning og å føre tilsyn har vært tema på samlinger som 

fylkesmennene har gjennomført for nesten alle landets kommuner.  

Departementet følger med på hvordan kommunene ivaretar tilsynsansvaret på 

barnehageområdet, og hvordan fylkesmennene bruker hjemmelen til å føre tilsyn med 

enkeltbarnehager i særlige tilfeller. Som en del av dette har Utdanningsdirektoratet i 2018 

vurdert kommunens tilsynsansvar og bruken av fylkesmannens hjemmel til å føre tilsyn 

med enkeltbarnehager. I denne sammenheng viser departementet til Prop. 1 S (2018-

2019).  

12.4  Departementets forslag 

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen som barnehagemyndighet skal ha et 

tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene.  

Departementet foreslår å lovfeste at kommunen skal likebehandle private og kommunale 

barnehager når kommunen utfører oppgaver den har som barnehagemyndighet.  

 

 

Del 3 Felles 

13 Økonomiske og administrative konsekvenser 

Som følge av det foreslåtte regelverket må det påregnes noe behov for oppdateringer av 

instrukser, veiledninger og informasjonsmateriell. Dette må løses innenfor eksisterende 

budsjetter. 

Krav til nulltoleranse og til å arbeide forebyggende 

I kapittel 6 foreslår departementet å lovfeste et krav om at barnehagen skal arbeide 

systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for 

alle barna, og for å forebygge krenkelser hvor barn ikke opplever at det er et trygt og godt 

barnehagemiljø. Videre foreslår departementet å lovfeste et krav om nulltoleranse mot 
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krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er 

foreslått at alle som arbeider har plikt til å gripe inn ved denne typen krenkelser. 

Forslagene omfatter lovfesting av mange arbeidsoppgaver som i stor grad allerede ligger 

til barnehagens oppdrag som følge av kravene i rammeplanen eller som en indirekte 

konsekvens av bestemmelser i barnehageloven. Departementet legger til grunn at de 

ovennevnte forslagene ikke vil få vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser. 

Barn og foreldres medvirkning 

I kapittel 7 foreslår departementet ingen endringer, men ønsker å videreføre det system for 

foreldrenes medvirkning som allerede ligger i barnehageloven, og de kravene til 

foreldresamarbeid som følger av rammeplanen. Departementet foreslår å lovfeste i 

barnehageloven at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid. 

Dette kravet følger allerede av annet regelverk. Departementet legger til grunn at dette 

ikke vil få økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Aktivitetsplikt 

I kapittel 8 foreslår departementet at det innføres en plikt for barnehagen til å sette inn 

tiltak som sikrer at barn kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Forslaget om en 

aktivitetsplikt innbefatter mange oppgaver som allerede ivaretas av barnehagene. Den 

foreslåtte lovfestingen vil innebære rapporteringsplikter og dokumentasjonskrav som en 

del steder må forventes å føre til noe merarbeid utover oppgavene barnehagene har i dag. 

Som understreket i kapittel 8 er likevel dokumentasjonskravene begrenset i omgang, og 

det er primært ment for å støtte opp under en forsvarlig praksis i barnehagehverdagen. 

Departementet legger derfor til grunn at forslaget ikke vil ha vesentlige økonomiske eller 

administrative konsekvenser. 

Kravet om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet 

I kapittel 9 foreslår departementet å innføre et krav om at barnehagens lokaler og 

utearealer skal ligge samlet. Kravet innebærer at barnehager som i dag består av flere 

enheter eller avdelinger som er lokalisert på ulike steder, må gjøre hver enkelt enhet eller 

avdeling om til selvstendig barnehage med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. 

Det er et minimumskrav til innskuddskapital på 30 000 kr for å opprette et aksjeselskap og 

på 100 000 kr for å etablere en stiftelse.  

Forslaget innebærer også at hver barnehage må føre separat regnskap i tråd med 

bestemmelsene i regnskapsloven mv. Barnehager har allerede i dag kostnader til 

regnskapsføring, revisjon og fordeling av kostnader. Etter økonomiforskriften til 

barnehageloven § 2 skal hver barnehage utarbeide et resultatregnskap. Departementet 

viser til at barnehager som består av flere enheter eller avdelinger som er lokalisert på 

ulike steder i liten grad kjennetegner dagens barnehager. I lys av høringsnotatet om ny 

regulering av private barnehager som ble sendt på høring 26. april 2019, mener 
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departementet likevel at dette er en nødvendig regulering for fremtiden. Departementet 

foreslår at det blir innført en rimelig overgangsperiode, og mener at forslaget samlet sett 

ikke vil ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Internkontroll i barnehagen 

I kapittel 10 foreslår departementet å innføre et krav om at den som er ansvarlig for 

barnehagen skal ha internkontroll med barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen 

oppfyller kravene i barnehageloven med forskrifter. Departementet foreslår at 

internkontrollen og dokumentasjonskravene knyttet til den skal være tilpasset barnehagens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. En internkontroll som er systematisk og 

basert på lokale tilpasninger, vil være mer effektiv og målrettet uten at den blir mer 

omfangsrik og ressurskrevende enn nødvendig. Departementet vurderer derfor at de 

økonomiske og administrative konsekvensene av dette forslaget vil være av et begrenset 

omfang.  

Regulering av kommunen som barnehagemyndighet 

I kapittel 11 foreslår departementet å lovfeste et krav til uavhengighet og likebehandling 

når kommunen utfører oppgaver som lokal barnehagemyndighet. Departementet mener 

dette er en presisering av gjeldende rett, og legger derfor til grunn at forslaget ikke vil ha 

vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Forslaget innebærer at 

kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet uavhengig av 

oppgavene kommunen har som eier av en eller flere barnehager. Det betyr at kommunens 

oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt til styrere eller et kontor eller en etat 

som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å drive barnehager. I en 

spørreundersøkelse fra 2018 oppgir 40 prosent av kommunene at eierrollen og 

myndighetsrollen utøves av samme ansatt. I overkant av én tredel av kommunene oppgir 

at ansatte som utøver eierrollen og myndighetsrollen, er organisert under samme leder. I 

tillegg er det syv prosent av kommunene som oppgir at barnehagestyrer(e) utfører 

kommunens myndighetsoppgaver. Dette er mest vanlig i små kommuner .
 14

  

Kommuner som i dag ikke har organisert oppgavene den har som barnehagemyndighet på 

en uavhengig måte, vil bli nødt til å organisere disse oppgavene på en annen måte enn i 

dag. Departementet legger til grunn at dette ikke samlet sett vil få vesentlige konsekvenser 

for kommunesektoren. 

14 Merknader til lovbestemmelsene som foreslås  

Til § 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste 

                                                 
14

 TfoU-rapport 2019:2, https://tfou.no/wp-content/uploads/2019/02/tfou-rapport-2019-2.pdf 
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Nytt fjerde ledd fastslår at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens 

arbeid. Bestemmelsen skal forstås i tråd med det som følger av Grunnloven § 104 og 

barnekonvensjonen artikkel 3. Barnets behov og forutsetninger er utgangspunktet for en 

vurdering av hva som er barnets beste. Der barnehagen skal ta avgjørelser om barn, må den i 

hvert tilfelle gjøre en konkret og individuell vurdering av hvilke tiltak som vil være til det 

beste for det enkelte barnet.  

Til § 7 c Krav til samlet barnehageanlegg  

Bestemmelsen fastslår at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet med mindre 

det foreligger særlige hensyn som tilsier at de bør ligge på ulike steder. Et eksempel på et 

slikt særlig hensyn vil være der en barnehage allerede har avdelinger lokalisert på ulike 

steder og der den enkelte avdeling ikke har arealer som er egnet til å kunne gi et tilbud til 

barnehagebarn i alle aldersgrupper. Kravet gjelder for både private og kommunale 

barnehager, men ikke for familiebarnehager. 

At barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, vil si at lokalene og utearealene 

skal ligge på samme sted eller at det skal være liten avstand mellom de ulike delene. 

Avstanden mellom de ulike delene av barnehagen kan ikke være større enn at barnehagen 

fremstår som én barnehage, og at barnehageloven og forskriftenes krav til innhold og 

kvalitet blir ivaretatt for barnehagen samlet sett. Kravet innebærer at barna og de ansatte 

enkelt må kunne bevege seg mellom de ulike enhetene som barnehagen består av.  

Bestemmelsen vil ikke være til hinder for at barnehagen tar i bruk andre uteområder, 

gårdsbruk, bibliotek, museum, teater og så videre som en del av tilbudet. Bestemmelsen 

vil heller ikke være til hinder for at barnehagen leier eller låner aktivitetsrom, gymsal eller 

andre spesialrom av andre.  

Kommunen skal vurdere om kravet er oppfylt når den behandler søknader om godkjenning 

som barnehage etter barnehageloven § 10.  

Til § 7 d Internkontroll i barnehagen 

Første ledd fastslår at den som er ansvarlig for barnehagen skal ha internkontroll for å 

sikre at barnehageloven med forskrifter følges. Bestemmelsens andre og tredje ledd 

presiserer kravene og innholdet til internkontrollen. Tiltakene etter andre og tredje ledd 

må være egnet til å nå målet om regelverksetterlevelse. 

For kommunale barnehager vil det være kommunedirektøren som er ansvarlig for 

internkontrollen. For private barnehager vil det være styret for virksomheten som driver 

barnehagen som er ansvarlig for internkontrollen. 

Det er ikke meningen at den som er ansvarlig for barnehagen selv skal utføre alle 

aktivitetene i internkontrollen. Som på de fleste andre områder må den som er ansvarlig 

for barnehagen delegere oppgaver og utførelsen av det nærmere internkontrollarbeidet 

nedover i barnehagen. Styrer/daglig leder i barnehagen vil typisk få oppgaver knyttet til 

internkontroll, og igjen kunne delegere videre på hensiktsmessig måte. Samtidig er det en 
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forutsetning at delegeringen er forsvarlig, og at den som delegerer oppgaver, følger med 

på hvordan oppgavene blir ivaretatt i praksis. Man kan delegere oppgaver, men ikke 

ansvaret for oppgavene. Vurderinger av internkontrollen med risikovurderinger og 

tilpasninger må den som er ansvarlig for barnehagen gjøre på et helhetlig og overordnet 

nivå. Ved delegering vil styreren i barnehagen og andre kunne få ansvaret for oppgaven, 

samtidig som den som er ansvarlig for barnehagen fortsatt har det overordnede ansvaret 

for at barnehagen har en internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet.  

Andre ledd fastslår at internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens 

størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Arbeidet med internkontrollen skal ikke 

være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant. Dette innebærer at det må være fungerende 

rutiner for det løpende internkontrollarbeidet som det jobbes med på en planmessig og 

metodisk måte.  

Videre skal internkontrollen være tilpasset virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og 

risikoforhold. Dette ivaretar hensynet til at de som er ansvarlig for barnehagen skal kunne 

tilpasse internkontrollen til egen barnehagevirksomhet, og mot områder der det er mest 

behov, slik at internkontrollen blir mest mulig effektiv. Disse tilpasningene gjelder ikke 

bare for vurderingen av hvor omfattende internkontrollen må være samlet sett, men også 

ved vurdering av de ulike elementene isolert sett. 

Tredje ledd bokstavene a til e fastslår hvilke aktiviteter internkontrollen skal inneholde. 

Det konkrete innholdet i kravene må ses i sammenheng med første og andre ledd. 

I bokstav a er det lovfestet et krav om å utarbeide en beskrivelse av barnehagens 

hovedoppgaver, mål og organisering. Det kan for eksempel gjøres som en oversikt over 

lederstrukturer, rapporterings- og styringslinjer, delegeringer, funksjonsbeskrivelser med 

beskrivelse av ansvar og oppgaver for personell innen et bestemt arbeidsområde og så 

videre. Barnehagen kan her også henvise til delegeringsreglement og andre relevante 

dokumenter.  

I bokstav b er det lovfestet at barnehagen må ha nødvendige rutiner og prosedyrer. som er 

nødvendig for å sikre regeletterlevelse. Hva som er nødvendig å etablere av rutiner og 

prosedyrer vil blant annet måtte bero på en konkret vurdering av blant annet risiko for 

avvik. Det følger indirekte av kravet om å ha rutiner og prosedyrer at disse må gjelde for 

barnehagen, gjøres kjent og være tilgjengelige. I hvilken grad rutinene og prosedyrene 

skal dokumenteres skriftlig, vil følge av dokumentasjonskravet i bokstav d.  

I bokstav c er det lovfestet at internkontrollen skal sikre at barnehagen avdekker avvik og 

risiko for avvik, og at barnehagen følger opp avvik og risiko for avvik som er avdekket. 

Både konstaterte avvik og risiko for avvik skal følges opp. Allerede oppståtte feil skal 

korrigeres. Samtidig må barnehagen forebygge at feil oppstår. Barnehagen må skaffe 

oversikt over områder hvor det er fare for manglende etterlevelse av lover og forskrifter, 

Dette må barnehagen gjøre ut fra både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv.  

I bokstav d er det lovfestet at barnehagen skal dokumentere internkontrollen i den formen 

og i det omfanget som er nødvendig. Dokumentasjonskravet gjelder de ulike delene av 
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internkontrollen som systemer, rutiner, instrukser og liknende, samt gjennomføringen av 

konkrete kontroller og aktiviteter. Hva som er nødvendig må barnehagen vurdere ut fra 

målet med internkontrollen og barnehagens risikoforhold, størrelse, egenart og aktiviteter. 

En høy risiko for avvik innenfor et område vil for eksempel tilsi at barnehagen skriftlig 

dokumenterer rutiner og andre prosedyrer.  

I bokstav e er det lovfestet at barnehagen skal evaluere og ved behov forbedre skriftlige 

prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. Evaluering er viktig i arbeidet med 

internkontroll for å sikre en systematisk oppfølging og utvikling som til enhver tid er 

tilpasset barnehagens virksomhet. Evaluering vil også bidra til langsiktig læring og 

utvikling i barnehagens arbeid med barnehagetilbudet og med internkontrollen.   

Til § 8 a Krav til uavhengighet og likebehandling  

Første ledd fastslår at kommunen skal organisere oppgavene den har som 

barnehagemyndighet uavhengig av oppgavene kommunen har som eier av en eller flere 

barnehager. Det betyr at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet ikke skal bli lagt 

til styrere eller et kontor eller en etat som også ivaretar kommunens oppgaver knyttet til å 

drive barnehager. Kravet om uavhengighet skal bidra til å sikre at kommunen har et 

tilstrekkelig uavhengig forhold til de kommunale barnehagene når den utfører oppgaver 

som barnehagemyndighet.  

Andre ledd fastslår at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når 

den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Dette er en tydeliggjøring av gjeldende 

rett. 

Til § 12 tredje og fjerde ledd Likeverdig behandling og forskriftshjemmel 

Tredje ledd viderefører at kommunen skal behandle private barnehager som mottar 

tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager. 

Fjerde ledd viderefører at departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om hva 

som menes med likeverdig behandling. Det er i tillegg tatt inn i ordlyden at departementet 

kan gi forskrift om tildeling av tilskudd. 

Til § 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid 

Første ledd fastslår at et krav om nulltoleranse mot krenkelser som systematisk utstenging, 

mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Videre skal alle som arbeider i barnehagen 

gripe inn når et barn blir utsatt for slike krenkelser. Utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering er tatt inn som eksempler på krenkelser som barn kan utsettes 

for, og som barnehagen skal ha nulltoleranse mot. Det avgjørende er om barnet som blir utsatt 

kan oppleve det som nedverdigende eller integritetskrenkende. Det kan omfatte både aktive 

handlinger og verbale uttrykk rettet direkte mot barnet, eller mer passiv opptreden som 

utestenging, isolering og baksnakking. Henvisningen til diskriminering og trakassering 

gjelder uavhengig av diskriminerings- eller trakasseringsgrunnlag, og gir vern mot 

diskriminering og trakassering på bakgrunn av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, 
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kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion eller livssyn. 

Barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser både fra barn og fra de som jobber i 

barnehagen.  

Når det gjelder utestenging må det som hovedregel være snakk om systematisk utestenging av 

samme barn som gjentar seg over tid for at det skal være omfattet av kravet om nulltoleranse. 

Det kan for eksempel skje at barn som er godt i gang med en lek ikke tar nye barn med i 

leken. En slik situasjon vil ikke være utestenging som er omfattet av kravet om nulltoleranse, 

med mindre det skjer gjentatte ganger overfor det samme barnet. Hvis årsaken til at barn 

utestenger et annet barn er diskriminering eller trakassering, vil hendelsen være omfattet av 

kravet om nulltoleranse selv om det skjer én gang. 

Bestemmelsen om nulltoleranse mot krenkelser viser terskelen for når de som jobber i 

barnehagen har plikt til å gripe inn i en konkret situasjon, og den viser terskelen for når 

den skjerpede aktivitetsplikten trer inn. Bestemmelsen er også et styrende prinsipp for det 

forebyggende arbeidet barnehagen skal gjøre.  

Andre ledd fastslår at barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø 

som fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og arbeide for å forebygge krenkelser, 

som for eksempel systematisk utestengelse og mobbing.  

Lovbestemmelsen handler for det første om at barnehagen skal arbeide for å fremme faktorer 

som gir et godt og inkluderende barnehagemiljø for barna. Barnehagemiljøet skal virke 

positivt på barnas helse, trivsel og læring, skape trygghet og bidra til inkludering. 

Verdigrunnlaget som framgår av barnehagelovens formålsbestemmelse er konkretisert 

gjennom bestemmelser i rammeplanen. Flere av bestemmelsene her handler om aktiviteter 

personalet skal gjennomføre for å fremme et godt barnehagemiljø.  

Lovbestemmelsen handler videre om at barnehagen skal arbeide aktivt med å finne tiltak 

som kan forhindre at barn ikke opplever barnehagemiljøet som trygt og godt. Enkelte 

grupper er mer utsatt for å oppleve utrygghet og krenkelser, for eksempel barn med 

nedsatt funksjonsevne eller barn som har sen utvikling på et område. 

Det nærmere innholdet i kravet til å jobbe forebyggende og fremme et trygt og godt 

barnehagemiljø, må bygge på rammeplanen og kunnskap om hvordan barnehagene bør 

arbeide for å fremme trygge og gode barnehagemiljøer og forebygge utrygghet.   

Til § 21 Aktivitetsplikt når ett eller flere barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø 

Første ledd fastslår at alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på om barna har et 

trygt og godt barnehagemiljø. Plikten til å følge med omfatter alle voksne som jobber eller 

yter tjenester i barnehagen, og ikke bare personer som er ansatt. 

Andre ledd fastslår at alle som arbeider i barnehagen, skal varsle barnehagens styrer 

dersom de får mistanke eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø. Det skal være lav terskel for når styrer skal varsles. De som jobber i 

barnehagen, må varsle så raskt det er rimelig å forvente av dem i det enkelte tilfellet. 
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Styrer er ansvarlig for at barnehagen håndterer og følger opp varslene på en ansvarlig 

måte. I alvorlige tilfeller skal styrer varsle den som er ansvarlig for barnehagen. 

Tredje ledd fastslår barnehagen snarest skal undersøke saken ved mistanke om eller 

kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal alltid 

undersøke der en som jobber i barnehagen har varslet styrer om mistanke om eller 

kjennskap til at barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen må legge en 

vid forståelse til grunn ved vurderingen av om barn har et trygt og godt barnehagemiljø. 

Plikten til å undersøke trer inn selv om årsaken til at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø skyldes forhold eller hendelser som har skjedd utenfor barnehagen eller 

tilbake i tid.  

Barnehagen må gjøre de undersøkelsene som med rimelighet kan forventes. Barnehagen må 

innhente nok informasjon til å avdekke hva som har skjedd, og om ett eller flere barn 

opplever at det ikke er et trygt og godt barnehagemiljø. Målet for barnehagens 

undersøkelse er å få nok informasjon til å kunne vurdere om barnehagen må sette inn 

tiltak, og i tilfelle hva slags tiltak den skal sette inn. Hvor langt undersøkelsesplikten 

strekker seg, er avhengig av den konkrete situasjonen. 

Hvis barnehagen, etter å ha gjort nødvendige og tilstrekkelige undersøkelser, konkluderer 

med at barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, og barnet og foreldrene selv mener at 

barnet har et trygt og godt barnehagemiljø, er barnehagens aktivitetsplikt for dette tilfellet 

utført. Barnehagens plikt til å følge med på barnas barnehagemiljø løper likevel hele tiden. 

I tilfeller der barnehagen etter å ha undersøkt saken, derimot konkluderer med at et 

enkeltbarn eller flere barn i en barnegruppe blir utsatt for krenkelser eller at forhold ved 

barnehagemiljøet gjør at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen 

sette inn tiltak som retter opp dette.  

Plikten gjelder tilsvarende når et barn eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et 

trygt og godt barnehagemiljø.  At barnet «sier ifra» må tolkes i vidt. Barn har etter 

barnekonvensjonen artikkel 12, Grunnloven § 104 og barnehageloven § 3 rett til å bli hørt. 

En slik rett blir uten mening hvis de voksne i barnehagen ikke hører på barnet, sier seg 

uenig eller avviser barnets forsøk på å si ifra. Barnehagens plikt til å undersøke skal inntre 

på samme måte når foreldre sier ifra, som når et barn sier ifra. Barnehagen har plikt til å 

undersøke forholdet når foreldrene sier ifra om at de mistenker eller mener at barnet ikke 

har et trygt og godt barnehagemiljø, selv om de som jobber i barnehagen har en annen 

oppfatning av hvordan barnet har det. 

Fjerde ledd fastslår at når et barn eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og 

godt barnehagemiljø, skal barnehagen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at barnet 

kan ha et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når barnehagens undersøkelser 

viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.   

Barnehagen må iverksette tiltak for å sikre at barnet eller barna kan ha et trygt og godt 

barnehagemiljø, og for å stanse eventuelle krenkelser. For barn i barnehagealder vil 

systematiske tiltak rettet mot hele barnegruppen, og relasjoner og sosialt samspill mellom 
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barn og mellom barn og voksne, være av særlig betydning. Videre må tiltakene være 

lovlige etter barnehageloven og annet regelverk. Tiltakene kan for eksempel ikke 

innebære tvang og makt overfor et barn. 

Hva som er barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i vurderingen av hva slags 

tiltak barnehagen skal sette inn.  

Femte ledd fastslår at barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en 

sak. Bokstav a til e utgjør det som minimum må til for å dokumentere barnehagens planer 

for hvordan den skal håndtere en bestemt sak og sikre en effektiv gjennomføring av 

tiltakene. Det er ingen formkrav til planen utover at den skal være skriftlig.  

Barnehagen kan tilpasse omfanget av opplysninger under hvert av de obligatoriske 

punktene som planen skal inneholde.  

Planen er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Barnehagen er derfor ikke 

forpliktet til å følge forvaltningslovens regler om form og prosess for enkeltvedtak når den 

lager planen.  

Til § 22 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt krenker et barn 

Bestemmelsen fastslår at dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller 

kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen, utsetter et barn for krenkelser som 

utestenging, mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks 

varsle barnehagens styrer. Styrer skal varsle den som er ansvarlig for barnehagen. Dersom 

det er styrer i barnehagen som krenker et barn, skal den ansvarlige varsles direkte av den 

som har mistanke om eller kjennskap til krenkelsene. Undersøkelser og tiltak etter § 21 

(aktivitetsplikten) tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks. 

Den skjerpede aktivitetsplikten der ansatte krenker barn, handler om hvem de ansatte skal 

varsle og hvor raskt de skal varsle. Kravene til ansattes handlinger følger ellers av den 

alminnelige aktivitetsplikten.  

Det er svært viktig at barnehagens styrer umiddelbart blir gjort oppmerksom på at noen 

har mistanke om eller kjennskap til at en ansatt krenker et barn. Dette er noe styreren 

straks må kunne gripe tak i og få satt en stopper for. Hvis det er styreren i barnehagen som 

krenker et barn, har den ansatte ha en plikt til straks å varsle den ansvarlige for 

barnehagen direkte.  

Videre tilsier sakens alvor at styrere og de som er ansvarlige for barnehagen som mottar 

varsel om slike forhold, straks skal undersøke forholdene og om nødvendig sette inn 

tiltak. Hvis det etter nærmere undersøkelser viser seg at en ansatt faktisk har krenket et 

barn, må barnehagen også vurdere ulike tiltak rettet mot den aktuelle ansatte.  
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15 Merknader til forslaget til endringer i forskrift om 

tildeling av tilskudd til private barnehager 

Til § 6 a Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager 

Bestemmelsen fastslår at kommunen skal yte tilskudd til private barnehager som har søkt 

om ny godkjenning som følge av kravet til samlet barnehageanlegg. At private barnehager 

må søke om ny godkjenning som følge av at barnehagen må innrette seg etter kravet om 

samlet barnehageanlegg, skal ikke føre til at barnehagene mister finansieringen.  

16 Lovforslag 

 

§ 3 skal lyde: 

§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste 

 Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige 

virksomhet. 

 Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av 

barnehagens virksomhet. 

 Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

 Hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens 

arbeid. 

  

Ny § 7 c skal lyde: 

§ 7 c Krav til samlet barnehageanlegg  

Kommunale og private barnehagers lokaler og utearealer skal ligge samlet med 

mindre det foreligger særlige hensyn som tilsier at de bør ligge på ulike steder. Kravet 

gjelder ikke for familiebarnehager. 

 

Ny § 7 d skal lyde: 

§ 7 d Internkontroll i barnehagen  

Den ansvarlige for barnehagen skal ha internkontroll for å sikre at kravene i 

barnehageloven og forskriftene til loven følges.  

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal den ansvarlige for barnehagen 

a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
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d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for 

internkontroll 

 

Ny § 8 a skal lyde: 

§ 8 a Krav til uavhengighet og likebehandling 

 Kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet 

uavhengig av oppgavene kommunen har som ansvarlig for en eller flere barnehager.  

 Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører 

oppgaver som barnehagemyndighet.  

  

Ny § 12 tredje og fjerde ledd skal lyde: 

Kommunen skal behandle private barnehager som mottar tilskudd, likeverdig med 

kommunale barnehager. 

Departementet kan gi nærmere bestemmelser i forskrift om tildeling av tilskudd og 

hva som menes med likeverdig behandling. 

 

Nytt kapittel VII skal lyde: 

 

VII Psykososialt barnehagemiljø 

 

Ny § 20 skal lyde: 

§ 20 Nulltoleranse og plikt til fremmende og forebyggende arbeid 

 Barnehagen skal ha nulltoleranse mot krenkelser som utestenging, mobbing, vold, 

diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn når et barn 

utsettes for slike krenkelser. 

 Barnehagen skal arbeide systematisk for et trygt og godt barnehagemiljø som 

fremmer helse, trivsel og læring for alle barna, og for å forebygge tilfeller hvor barn ikke 

opplever at det er et trygt og godt miljø i barnehagen.  

 

Ny § 21 skal lyde: 

§ 21 Aktivitetsplikt for å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt 

barnehagemiljø 

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på om barna har et trygt og godt 

barnehagemiljø.  

Alle som arbeider i barnehagen, skal varsle barnehagens styrer dersom de får 

mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Styrer 

skal varsle den som er ansvarlig for barnehagen i alvorlige tilfeller.  
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Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, skal barnehagen snarest undersøke saken. Det samme gjelder når et barn 

eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Når et barn eller foreldrene sier ifra om at barnet ikke har et trygt og godt 

barnehagemiljø, skal barnehagen så langt det finnes egnede tiltak sørge for at barnet kan 

ha et trygt og godt barnehagemiljø. Det samme gjelder når barnehagens undersøkelser 

viser at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.  

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal gjøres tiltak i en sak. I planen 

skal det stå 

a) Hvilke problemer tiltakene skal løse 

b) Hvilke tiltak barnehagen har planlagt 

c) Når tiltakene skal gjennomføres 

d) Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene 

e) Når tiltakene skal evalueres. 

 

Ny § 22 skal lyde: 

§ 22 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en ansatt i barnehagen krenker et barn 

 Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en 

annen som arbeider i barnehagen, utsetter et barn for krenkelser som utestenging, 

mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal vedkommende straks varsle 

barnehagens styrer. Styrer skal varsle den som er ansvarlig for barnehagen. Dersom det er 

styrer i barnehagen som krenker et barn, skal den ansvarlige for barnehagen varsles 

direkte av den som har mistanke om eller kjennskap til krenkelsene. Undersøkelser og 

tiltak etter § 21 (aktivitetsplikten) tredje og fjerde ledd skal iverksettes straks.  

 

Foreslått kapittel VII i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 

(Ny regulering av private barnehager) blir nytt kapittel XI. 

Nåværende § 20 blir § 23. 

Nåværende § 21 blir § 24. 

Nåværende § 22 blir § 25 

Nåværende § 22 a blir § 26.  

Foreslått § 22 b i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 27.  

Foreslått § 22 c i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 28.  

Foreslått kapittel IX i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 

(Ny regulering av private barnehager) blir nytt kapittel X. 

Foreslått § 26 i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 29. 
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Foreslått § 27 i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 30. 

Foreslått § 28 i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 31. 

Foreslått § 29 i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny 

regulering av private barnehager) blir § 32. 

Nåværende § 26 blir § 33. 

Foreslått kapittel X i høringsnotat Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter 

(Ny regulering av private barnehager) blir nytt kapittel XI. 

17 Forslag til endringer i forskrift om tildeling av tilskudd 

til private barnehager 

Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til 

private barnehager 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet x med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om 

barnehager (barnehageloven) § 12. 

I forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager foreslås 

følgende endringer: 

Ny § 6 a skal lyde: 

Tilskudd til private barnehager som søker om godkjenning som følge av kravet til samlet 

barnehageanlegg 

Kommunen skal gi tilskudd til private barnehager som er godkjent etter søknad 

som følge av kravet til samlet barnehageanlegg, jf. barnehageloven § 7 c.  

 

97 av 114



 

FLORA  
KOMMUNE 

 

 

Saksframlegg 
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Høyringsuttale - utviding av retten til brukarstyrt personleg assistanse for 
bestemte personar over 67 år 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 

ꞏ Mange brukarar har store ressurskrevjande tenester organisert som BPA. Det kan vere høge 
kostnader på mange millioner til kvar enkelt bruakr. Dersom BPA vert rettighetsfesta utover 
67 år, utan at ein innfører toppfinansiering også utover 67 år, vil det bli svært 
kostnadskrevjande for kommunane.  

 

ꞏ Den demografiske utviklingen fører til at kommunane får store utfordringer med å klare å 
gje forsvarlege tenester til alle som vil trenge det. I tillegg er det ein sterk auke i yngre 
brukarar med store omsorgsbehov. Dersom denne rettighetsfestinga vert innført utan 
toppfinansiering utover 67 år vil det sterkt påverke tilbodet til desse gruppene.  

 

ꞏ Levekårsutvalet i Flora kommune vil sterkt fraråde å utvide retten til BPA utover 67 år utan 
at også toppfinansieringsordningen vert utvida til å gjelde gruppa over 67 år.   

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag om å fjerne den øvre  

aldersgrensa for rett til brukerstyrt personleg assistanse for personer som allereie  

før fylte 67 år har fått innvilga ordninga. 

Det fremgår av Granavoldplattformen at regjeringen raskt vil  "[…] fjerne den øvre  

aldersgrensen på 67 år for rett til brukerstyrt personlig assistanse, for dem som allerede  

har fått innvilget ordningen.". 

Frist for å avgi høringsuttalelse er  fastsatt til 25. oktober 2019. 

 

Høyringsnotatet finn ein her: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ebc1a8ce1dc24f048b8fce09d834f9f1/horingsnotat-bpa-
67ar.pdf 

 

 

 

Innleiing: 
Bakgrunn for forslaget: 

Brukerstyrt personlig assistanse  (BPA) handler om å  

gje mennesker med funksjonsnedsettelser mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med  

sine medmennesker. 

I Meld. St. 15 (2017 -2018) Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre går det fram at  

dagens og morgendagens eldre lever lenger, og at mange har både 20 og 30 år som  

pensjonistar framfor seg. Mange lever aktive liv med god helse og livskvalitet og deltar  

aktivt på flere arenaer i livet.  

Departementet vil i dette notatet foreslå en utvidelse av rettighetsbestemmelsen i pasient og 
brukerrettighetsloven § 2-1 d om brukerstyrt personlig assistanse.  
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Kjernen i brukerstyrt personlig assistanse er brukerstyring  gjennom arbeidslederrollen.  

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren har rollen som arbeidsleder og  

påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som  

kommunens vedtak angir, kan brukeren styre  hvilke oppgaver assistentene skal  utføre,  

hvor og til hvilke tider assistanse skal gis.  Å være arbeidsleder innebærer å ha det daglige  

lederansvaret for assistentene.  Viktige elementer i arbeidslederrollen er å definere behov,  

å delta ved ansettelse eller medvirke ved valg av assistenter,  lære opp og veilede  

assistenter i hvordan hjelpen bør gis, sette opp og følge arbeidsplaner og ivareta andre  

forhold knyttet til tjenestene. For å kunne ta rollen som arbeidsleder selv er det en  

forutsetning at vedkommende kan ivareta denne rollen på en forsvarlig måte. Selv om det  

normale vil være at brukeren selv ivaretar arbeidslederrollen, er det ikke et krav at  

brukeren skal ivareta brukerstyringen uten bistand. Også personer som er avhengig av  

bistand for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyr t personlig assistanse gjennom en  

medarbeidsleder, forutsatt at ordningen vurderes å være tilstrekkelig brukerstyrt. 

BPA er en mer brukerstyrt organisering av tjenestene praktisk bistand og opplæring.  

 

Lovendringsforslag  

På bakgrunn av ovennevnte foreslår departementet å endre pasient - og  

brukerrettighetsloven § 2-1 d gjennom et nytt fjerde punktum i bestemmelsens første ledd:  

"Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter  

helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike  

tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak  

etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med  

foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.  
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Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke. Retten omfatter også personer over 67 år 

som før fylte 67 år har fått innvilget bruk erstyrt personlig assistanse etter første punktum. " 

 

Vurdering: 

Ressurskrevjande brukarar som er over 67 år løyse ikkje ut toppfinansiering slik ressurskrevjande 
brukarar under 67 år gjer.  

Toppfinansiering inneber at kommunen får refundert 80% av utgiftene over eit innslagspunkt som i 
2019 ligg på 1 270 000. For 2020 er innslagspunktet foreslått heva til 1,361 mill. for netto utgifter i 
2019. Det inneber ein auke på kr 50.000,- utover justering for pårekna lønsvekst i 2019 ( 3,2 
prosent). 

Brukarar som har tenesten sin organisert som BPA kan ha frå nokre få timar i veka til at det er 1-3 
tilsette tilstades rundt brukar heile døgnet.  

Dersom BPA vert retighetsfesta utover 67 år, men at brukaren ikkje løyser ut toppfinansiering vil 
dette bli svært kostnadskrevjande for kommunen. Ein enkelt brukar kan koste kommunen opptil 5-8 
mill.  

Departementet meiner at:   

…//…kostnadene knyttet til organiseringen av tjenestene til en bruker  

ikke automatisk vil endre seg når  brukeren fyller 67 år, og at ein kan legge til grunn at 

kommunene også vil tilby brukerstyrt personlig assistanse til brukere over 67 år  i de  

tilfellene der brukeren tidligere har hatt denne typen organisering av praktisk bistand..//..  

 

Dette kan nok vere rett i dei tilfelle der brukar har eit lavt avgrensa tilbod organisert som BPA. Men 
der brukaren er ressurskrevjande og kommunen får refundert utgifter over inslagspunkt vil kommunen 
ikkje ha ressursar til å vidareføre BPA utover 67 år.  

 

Økonomiske konsekvensar 

Departementet skriv: ..//..Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester faller bort ved 67 
år. Det gjør den uavhengig av om omsorgsbehovet dekkes gjennom kommunenes ordninger eller BPA.  

Dette er brukere der timetallet er høyt, og valget av organisering av tjenestetilbud er å  
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anse som kostnadsnøytralt for kommunen". 

 

I kommunen vil ein ikkje ha mulighet til å vidareføre store ressurskrevjande tiltak utover ei 
alderresgrense på 67 år dersom toppfinansieringsordningen fell bort.  

 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Høyringsuttale - verdig eldreomsorg - sambuargaranti 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 

1. Par som ynskjer det skal kunne bu ilag i omsorgsbustad, og kommunane bør i framtida 
kunne tilby dette. Ein del av nye omsorgsbustader bør vere tilrettelagt for par. 

 

2. Med omsyn til institusjonsopphald, vil det vere svært krevjande for kommunen å gje tilbod 
til partner om opphald. Det er mykje som taler imot at partner også bør få 
institusjonsopphald. Sjølv om det kan vere at det er få som ynskjer dette, vil det likevel 
kunne skape fleire institusjonspasienter. På institusjon vert ein passivisert i kvardagen, alt 
vert tilrettelagt. Det er derfor store muligheter for at ein vert institusjonalisert og ikkje vil 
kunne flytte tilbake i eigen bustad. Mest truleg vil ein ikkje klare å behalde bustaden sin 
under eit opphald på institusjon. Dette bør ikkje rettighetsfestast, men vere frivillig for 
kommunne å organisere slik ein finn det best.   

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å forskriftsfeste 
samboergaranti. Forslaget er en oppfølging av regjeringens politiske plattform. Det foreslås 
å 
forskriftsfeste samboergarantien i forskrift 12. november 2010 nr. 1426 om en verdig 
eldreomsorg (verdighetsgarantien) ved ny § 3 bokstav i som skal lyde: i) At par som ønsker 
det skal kunne bo sammen 

Høringsforslaget tar utgangspunkt i følgende punkt under Granavoldplattformen (Politisk 
plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 
Folkeparti fra 17. januar 2019) om at regjeringen vil: 
"Sikre at par som ønsker det, skal kunne bo sammen på sykehjem eller i omsorgsbolig. 

Frist for å avgi høringsuttalelse er 29. november 2019 

Høyringsnotatet finn ein her:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/06781cfe7c564c3a91da63121304003a/horingsnotat
----endringer-i-forskrift-om-en-verdig-eldreomsorg---samboergaranti.pdf 

 

 
Innleiing: 

Regjeringen ynskjer at ektefelle, sambuar eller kjæreste skal ha muligheten til å bu ilag livet 
ut.  

Dersom partner har behov for ein institusjonsplass eller ein omsorgsbustad, og vert tildelt 
denne tjenesten, skal partner som ynskjer det også få tilbod om plass.  

Regjeringa legg til grunn at ei slik ordning vil gjelde såpass få at det ikkje vil påverke 
bygningsmessig kapasitet.  Meirkostnaden ved sambuarens opphald vil styres av kva som er 
alternativt omsorgsnivå. Ein frisk person på same rom, krev lite utover kost. En person med 
bistandsbehov som kan dekkes med hjemmetjenester, vil få en dyrare teneste med et 
institusjonsopphold. Kommunane kan velge å løyse dette ved at vedkommande beheld sin 
hjemmetjeneste, men det er mer sannsynlig at de vil få et dyrere tilbud enn hjemmetjenester i 
perioden de er samboere, ved at de mottar institusjonstjenester i stedet. 
 

Vurdering: 

Å komme på institusjon er ein stor overgang for dei fleste. Her vert alt lagt til rette. Ein får 
stell og hjelp og alle måltider servert. For ein partner som kan klare desse oppgåvene sjølv, og 
som då risikrerer å bli passivisert, kan det føre til eit unødvendig fall i funksjoneevne. Om den 
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som har hatt behov for institusjonsplass døyr og ikkje treng plassen vidare, vil det kanskje 
føre til at ein vert buande på institusjonen i mange år utan at det er behov for det.Truleg vil 
ein ha selt bustaden ute, om ein ikkje har økonomi til å behalde den når mesteparten av 
inntekta går til å betale for institusjonsopphald.  

Ofte kan det vere krevjande å bu ilag med ein som er blitt dement. Det kan bety at om ein har 
rett til ein plass på institusjon når partner får plass, så må det bli stilt 2 einerom til disposisjon. 
Flora kommunne har for det meste einerom. Men vi har 3 rom som er for 3 personer. Desse 
romma vert brukt til kortidsopphald for pasienter som treng eit opphald etter eit 
sjukehusopphald 

Institusjonsplasser er eit knapphetsgode i dei fleste kommuner og det gjeld også i Flora og 
Kinn kommune. Flora og Kinn gjer som dei fleste kommunar i landet, satser på heimebasert 
omsorg. Det betyr at dei som får plass på institusjon er dei aller sjukaste og mest 
pleietrengande. Og dei som treng eit høgt omsorgsnivå. Om ein sambuar får plass treng eit 
rom i tilknyting til sin partner vil det føre til at andre med sterkt behov for institusjonsplass 
ikkje får dekka dette behovet.  

I Flora kommune  vert det lagt til rette for at dei som ynskjer det skal kunne bu ilag i 
omsorgsbustader. Markegt.55 har 32 rom, der 4 er berekna på ektepar.  

 
Høringssvar 
Høringssvar kan avgis digitalt på våre nettsider, 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/id2666448/. 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Høyringsuttale om eldreombod 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 
Flora kommune er positive til at det opprettes eit eldreombod som kan ivareta eldre sine interesser. 
Dette er spesielt viktig med omsyn til den sterke auken i tal eldre som er framover.  

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Det går fram av Granavolden-plattformen at regjeringen ønsker å opprette et eget 
eldreombud etter modell av Barneombudet. Høringsnotatet inneholder forslag til lov 
om Eldreombudet som skal danne rammen for Eldreombudets1 arbeidsområde og 
virksomhet. Forslaget tar utgangspunkt i reguleringen av Barneombudet, med enkelte 
tilpasninger. 

Departementet foreslår at loven fastsetter at Eldreombudet skal fremme eldres interesser, 
rettigheter og behov og engasjere seg i forhold som berører eldres interesser på alle 
samfunnsområder. Departementet foreslår ikke en konkret nedre alder som definerer 
begrepet eldre. Departementet mener at det bør etableres en nasjonal ordning som kan 
fremme eldres interesser på samme måte som barns interesser skal fremmes gjennom 
barneombudsordningen. Det er viktig at den institusjonen som skal ivareta 
eldrebefolkningens interesser får en uavhengig stilling, og kan uttale seg fritt om 
eldrepolitiske saker på alle samfunnsområder. For å kunne fremme interessene til den 
delen av befolkningen som får utfordringer grunnet sin alder, bør institusjonen ikke kunne
styres eller instrueres av departement eller andre når det gjelder de faglige sidene av 
virksomheten. 

Høyringsnotatet finn du her:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/420a23364a294b34924abc30ee21aa0e/horingsnotat-
eldreombud.pdf 

 

Innleiing: 
Det foreslås lovfestet at Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan. Det presiseres 
videre i forslaget at ombudet ikke kan instrueres når det gjelder den faglige virksomheten. 
Dette er viktig for å sikre at ombudet står formelt og reelt fritt til å tale eldres sak overfor 
både offentlige og private aktører. I tråd med det som gjelder for andre ombudspersoner, 
blant annet barneombudet, foreslås det at eldreombudet utnevnes på åremål for en periode 
på seks år uten mulighet for gjenoppnevning. 

 
Etter lovforslaget vil Eldreombudets hovedoppgave være å arbeide for å fremme eldres 
interesser, rettigheter og behov overfor offentlige og private og å følge med på utviklingen 
i eldres situasjon. Dette gir Eldreombudet både en pådriverrolle og en følge med-rolle. 
I og med at Eldreombudet kan engasjere seg i forhold på alle samfunnsområder som 
berører eldres interesser, innebærer forslaget at Eldreombudet kan ha overlappende 
arbeidsområde med eksisterende ombuds- tilsyns- og klageordninger. Departementet vil 
presisere at forslaget ikke innebærer noen endringer i eksisterende ordninger, men at 
Eldreombudet vil være et nytt organ som skal jobbe med eldresaker på systemnivå.  

Det foreslås derfor også presisert i loven at Eldreombudet ikke har myndighet til å avgjøre 
enkeltsaker og at det ikke er et klageorgan for vedtak fra forvaltningen. 
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Forslaget inneholder også enkelte bestemmelser om Eldreombudets behandling av 
henvendelser, bestemmelser om Eldreombudets tilgang til opplysninger mv. og 
bestemmelser knyttet til administrative forhold. 

 
Departementet har i arbeidet med høringsnotatet konsultert flere aktører for å få innspill 
til hvordan ordningen med et eldreombud bør innrettes både når det gjelder oppgaver og 
organisering. Det er avholdt møter med Barneombudet, Sivilombudsmannen, 
Diskriminerings- og likestillingsombudet og Pasient- og brukerombudet i Oslo og 
Akershus og Sosial- og eldreombudet i Oslo for å få informasjon om arbeidet til disse 
ombudene. Videre er det avholdt møter med representanter for KS, med noen 
organisasjoner innen eldrefeltet og med representanter for to kommunale eldreråd for å få 
deres innspill til hva som anses viktig ved etablering av et eldreombud. Departementets 
hovedinntrykket er at ombudene ikke oppfatter det som problematisk at det kommer et 
eldreombud som kan ha visse overlapp i arbeidsområde med de andre ombudene. Når det 
gjelder representanter for eldre og interesseorganisasjoner departementet har vært i 
kontakt med, er departementets inntrykk at de er positive til å etablere et eldreombud etter 
modell av Barneombudet. 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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Høyringsuttale prehospital plan 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 

ꞏ Flora kommune  etterlyser oversikt over når evaluering av planen  skal skje. Og over 
kva tidsplan den prehospitale planen har. Er dette ei plan som skal gjelde fram til 
2040,  eller er det satt tidspunkt for når skal den tilpassast den reelle demografi- og 
samfunsutvikling igjen?  

 

ꞏ Det ligg inne ei drastisk auke i oppdragsmeng fram mot 2040. Helse Førde sin 
simuleringsmodell  syner  ei auke i tal oppdrag på 42 % som tilsvarar om lag 6500 
oppdrag pr år. Den demografiske utviklinga syner ein svært sterk  auke i tal eldre, 
det er denne gruppa som nyttar og har behov for ambulansetenesta mest. Dette er 
ofte pasientar som treng rask og god behandling, og som ikkje kan vente på 
ambulanse ved ei samtidskonflikt.  

 

ꞏ Det er tatt høgd for ei urbanisering i vårt fylke i simuleringa, som gjer til at 
ambulansestasjonane vert meir og meir sentralisert. Men er dette reellt, korleis kan 
Helse Førde vite at denne utviklinga faktisk vil skje?  

 

ꞏ Simuleringa viser ei auke i tal samtidskonflikter på 850 % som er ei auke frå 8 
samtidskonfliktar i år til 76 i åra framover. Er det då tenkt at  at luftambulansen skal 
rykke ut 70 ekstra gonger pr år? Vil det vere samtidskonfliktar for luftambulansen 
også?  Det kjem ikkje fram av planen kvar desse samtidskonfliktane vil oppstå, og 
heller ikkje kva type ambulanseoppdrag som vil verte råka av dette (raude, gule eller 
grøne responsar).   
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ꞏ Det kjem heller ikkje fram av planen korleis Helse Førde vil førebu seg til å møte 
desse samtidskonfliktane, utanom at dei i eit to årig prosjekt vil prøve ut ein kvit bil 
som skal ta transportar ut av sjukehus.  Korleis skal den kvite bilen vere bemanna? 
Dei fleste som i dag vert transportert ut av sjukehus til kommunane er sjuke eldre 
mennesker, med komplekst sjukdomsbilde, der det er naudsynt med god 
informasjonsflyt mellom helseføretaket og kommune. Det er vel også vår erfaring at 
mange av desse har behov for medisinsk kompetanse under transport. Legg kvite 
bilar opp til fagpersonell som bemanning på bilane? Er det tatt høgde for at mange 
pasientar ikkje kan sendast ut i ein kvit bil? 

 

ꞏ Korleis tenker Helse Førde å klare å transportere ut alle pasientar som kjem raskt, og 
stadig raskare utfrå sjukehus. Vil kommunane oppleve at pasientar i større grad vil 
bli transportert ut til kommunen kveld, natt og helg, nå det vert knapphet på 
ambulanser? 

 

ꞏ Vil ei flåtestyring bety at bilane i stor grad vil befinne seg på veiane, og ikkje på ein 
stasjon? Er det gjort ei analyse over pluss og minus med dette?  

 

ꞏ Det ligg også inne i planen at Helse Førde kan ta opp og ned drifta ved større 
uforutsette hendingar. Sjukefråver vil nok kunne være ei slik hending. Kan 
kommunen vere sikker på at det til ei kvar tid vil vere bemanning til å ha planlagt  tal 
ambulanser i drift?  

 

ꞏ Pkt.7.2: Kva er tenkt når det vert sagt at løysingane ligg i godt samarbeid mellom 
kommunane? Er det flytting av ambulanser og sambruk av ambulanser? Er det her 
ein tenker flåtestyring der ambulanser skal dekke fleire kommuner? 

 

ꞏ Pkt.8.2. : ein bygger ned ambulansetenesten i distrikta og begrunner det med at i 
framtida vil det bli mangel på fagkompetanse, men at ein her vil måtte ha eit 
samarbeid med kommunehelsetenesta. Framskrivingar syner at 
kommunehelsetenesta vil få svært store utfordringar med kompetane til å møte dei 
demografiske endringane. Her ynskjer vi ei forklaring og utdjuping av kva Helse 
Førde ser for seg av kommunale tenester innafor akuttmedisin i distrikta.  

 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Styret i Helse Førde sette i 2017 i gang arbeidet med ein samla plan for dei prehospitale tenestane i 
Sogn og Fjordane. Fase 1 av prosjektet som var ei kartlegging vart avslutta vår 2018. Dette arbeidet 
ligg til grunn for fase 2 som er utarbeiding av rapporten.  

Den prehospitale planen omfattar bil-og båtambulansetenesta,  

Rapporten er no ute på høyring før styret i helse Førde skal fatte endeleg vedtak i desember 2019.  

Høyringsutkastet finn ein her: https://helse-forde.no/om-oss/prehospital-plan-helse-
forde#hoyringsutkast-prosjekt-prehospitale-tenester--fase-2 

Innleiing: 
Framlegg til struktur for bil-og båtambulansetenesta (vedlegg 1) forklarer alle endringar. Om ein 
samstundes ser på simuleringsmodellen med spesielt fokus på side 20-21 finn ein mange av 
konsekvensane her.  

Strukturframlegg: 
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Simuleringsverktyet ( 8.4.3 resultat Aktivitetstilpassa beredskap i Flora) seier s.40:  

 

Vurdering: 
Det er vår vurdering at planen i liten grad dimensjonerer ambulansetenesta etter den demografiske 
utviklingen i åra frmover. Det er ein sterk auke i samtidskonflikter noko som vil føre til utrygge 
situasjoner for pasientane våre.  

Helse Førde tek høgde for at det vil skje ei urbanisering, men dette er usikkert. Og det vil føre til at 
pasientane i distrikta vil oppleve lenger responstid.  

 

Økonomiske konsekvensar: 
 

Miljømessige konsekvensar: 
 

Aktuelle lover, forskrifter, avtalar mm: 
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