
Arbeid med barnehagemyndighet og 
tilsyn i Vesterålen og Lødingen

Prosess, samarbeid og nettverk 



Bakgrunn 

Ny barnehagelov 1.1.2020

§ 11.Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver 
som barnehagemyndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den har som 
barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet 
til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.



Felles utfordringer 
• Endringen i barnehageloven §11 stiller krav til at kommunene organiserer oppgaver som barnehageeier og 

barnehagemyndighet adskilt. 

• Oppgavene skal følgelig ikke utøves av samme person og skal heller ikke være i samme lederlinje. I de fleste 
kommunene er dette oppgaver som har vært gjort av en og samme person. 

• Lovendringen gir organisatoriske og ressursmessige utforinger, spesielt for små kommuner der man ikke har 
tilstrekkelig barnehagefaglig kompetanse på kommunalt til å ivareta både rollen/oppgaven som eier og 
myndighet. 

• For flere kommuner betyr dette at rollen og oppgaver som barnehagemyndighet må organisere adskilt, må 
flyttes ut av oppvekstavdelingen og til personer uten barnehagefaglig kompetanse.

• Kommunens oppgave med veiledning og tilsyn i barnehager utfordres spesielt når §11 skal etterleves og 
følge ny organisering. 

• I de kommunene som har barnehagefaglig kompetanse på kommunalt nivå prioriteres ressursen i hovedsak 
til rollen som barnehageeier. 

• For mange vil oppgaver og ansvar som barnehagemyndighet være et helt nytt arbeidsområde og det vil være 
behov for kompetanseheving på området  



Det starter i 2019

2019/2020 
• Den varslede lovendringen er tema i arbeidsutvalget* for barnehage

• Gjennomføring av tilsyn ses på som den er den største utfordringen

• Det er uklart hvilke andre praktiske konsekvenser dette vi få for kommunene

• Arbeidsutvalget starter et arbeid med å se på hvordan andre har organisert og samarbeider om 
tilsyn på tvers av kommuner 

* Arbeidsutvalget for barnehage (AUB) er et fagnettverk som består av enhetsleder/barnehageansvarlig fra de 
seks kommunene 



Forankring og opprettelse av nytt nettverk 

2021 
1. januar: lovendring og §11 trer i kraft 

• Det er fortsatt uklart hvordan man skal skille eier og myndighet og hva som er kommunenes handlingsrom 

• 31. mai: Arbeidsutvalget har møte med Statsforvalteren om 
• De praktiske konsekvensene av skillet mellom eier og myndighet 

• Mulighetene for samarbeid om oppgaver på tvers av kommuner 

• 1. oktober:  Det fremmes forslag fra AUB til oppvekstforum* om å opprette faglig nettverk for 
barnehagemyndighet. Dette får støtte i oppvekstforum. 

• 16. november:  Oppstartsmøte i nettverk for barnehagemyndighet – hver kommune stiller med 2 
representanter. Målet er å avklare hensikten med nettverket og utforme eget mandat

* Oppvekstforum består av skole- og barnehageiere i alle kommunene 



Felles forståelse, forankring og konkretisering 
av planer – våren 2022 
Januar: 

• Felles gjennomgang i nettverket av §11 med ekstern advokat. Målet er å få en dypere og felles 
forståelse av lovens intensjon 

• Gjennomgang av forarbeidene og tolkninger til § 11

• Nettverket blir enige om møteplan oppgaver og tema for nettverksmøtene første halvår
• Nettverket skal ha møte en gang i måneden 

• Det skal utarbeides felles plan for tilsyn med årshjul og maler 

• Framdriftsrapport leveres til oppvekstforum   

Februar:

• Fra oppvekstforum får nettverket mandat til å se på alternative løsninger for samarbeid og til å lage et 
beslutningsgrunnlag og modell for en varig ordning

• Det sendes inn søknad på prosjektskjønnsmidler 
• Videreutvikling av nettverk for barnehagemyndighet 

• Utrede, organisere og prøve ut en regional ordning for gjennomføring av tilsyn  

• Felles kompetanseheving 



Arbeid i nettverket januar- juni 2022

•Hensikt, mål, deltagere, ledelse Avklaring drift av nettverket 

•Utarbeides etter modell fra Fosen-nettverket  Overordnet tilsynsplan

•Tilpasset kommunenes interne rutiner og prosedyrer Årshjul for tilsyn

•Hvordan vekte innsats og bruk av ressurser til tilsyn på tvers av kommuner  Ressursbank 

•Tilpassing med utgangspunkt i skjema fra Andøy kommune  Felles egenvurderingsskjema 

•Hver enkelt kommune jobber videre med intern organisering av skillet mellom eier og 
myndighet Skille mellom eier og myndighet 



Regional ordning legges frem 

26. Juni:
• Nettverkets arbeid og planer legges frem for 
oppvekstforum 

• Oppvekstforum vedtar plan og organisering 
Oppvekstforum vedtar ordningen med «Regionalt 
overordnet plan for tilsyn med barnehager i Vesterålen og 
Lødingen»

Tilhørende ordning for ressursbank for deltakelse i 
nettverket vedtas.

Nettverket konstituerer seg selv.

Fra høsten 2022 starter arbeidet i henhold til vedtatt plan 



Felles kompetansebehov  

Det ble avdekket et behov for kompetanseheving i kommunene ettersom 
man skulle omorganisere oppgaver for og rollen til barnehagemyndighet. 
Man så også at flere kom til være helt ny i rollen barnehagemyndighet. 

• Nettverket diskuterte og definerte tema og innhold for ønsket 
kompetanseheving 

• RKK Vesterålen tok kontakt med Statsforvalteren og KS om 
kompetansebehovet i kommunene 

• RKK kontorene i Nordland ble informert, støttet initiativet og bidrar i 
realiseringen av kompetansepakken 

• RKK Vesterålen, KS og Statsforvalteren startet i februar arbeidet med å 
utarbeide en kompetansepakke for barnehagemyndighet 

• Kursrekken bestående av fire webinarer gjennomføres i november-januar 
22/23, og er sendt ut som et tilbud til alle landets kommuner 

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/54656

https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/54656


Mål og ambisjon 

Gjennom myndighetsnettverket og samarbeid om tilsyn ønsker vi å bidra til å styrke kvalitetsutviklingen i barnehagene.

Kommunenes veiledning og tilsyn må fungere godt for å bidra til å utvikle kvaliteten i barnehagene.

Fra Barnehager mot 2030 Strategi for barnehagekvalitet 2021-2031

• alle barnehager skal få god støtte i arbeidet med kontinuerlig og systematisk kvalitetsutvikling 

• tilsynet skal i større grad bidra til å utvikle og sikre kvaliteten

Barnehagemyndighetsnettverket har som mål å :

- styrke og trygge rollen som barnehagemyndighet

- støtte hverandre i utøvelsen av myndighetsoppgaver

- etablere en varig ordning for samarbeid om tilsyn 



Årshjul



Egenvurderingsskjema


