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Arkivsak-dok. 19/00173-36 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av møteinnkalling 29.08.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Møteinnkalling 29.08.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Møteinnkalling 29.08.19 
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Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Protokoll fra møte 18.06.19 godkjennes. 

 

 

 

 

Vedlegg:  

Protokoll 18.06.19 
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Møteprotokoll  
 

Kristiansand kontrollutvalg 

 
Dato: 18.06.2019 kl. 12:00 
Sted: Fylkeshuset (Fylkesutvalgssalen), Tordenskjoldsgate 65 
Arkivsak: 19/00173 
  
Til stede:  Makvan Kasheikal (DEM), Terje Pettersen (H), Vidar Karlsen (KRF), 

Svein Kjetil Stallemo (AP) – innvilget permisjon frem til kl. 12:20 (til stede 

fra sak 31/19) 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Leif Andreas Lyngø (AP) for May Erna Karlsen (SV) 

  
Forfall:  May Erna Karlsen (SV)  
  
Andre: Revisjonssjef Tor Ole Holbek 

Ass. revisjonssjef Monica Harsvik Smith-Tønnessen 
Forvaltningsrevisor Stein Fossgard Grøntoft, sak 34-36/19 
Revisor Anne Helene Grunni-Hellestrand, sak 35/19 
 
Kulturdirektør Stein Tore Sorthe, sak 30/19 
Rådgiver Erik Sandsmark, sak 30/19  
Daglig leder i AKT Siv Wiken, sak 31/19  
Økonomisjef i AKT Harald Eide, sak 31/19  
Økonomidirektør Terje Fjellvang, sak 32-33/19  
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland, sak 34/19  
Virksomhetsleder Lisbeth Bergstøl, sak 34/19 

  
Protokollfører: Rådgiver Alexander Etsy Jensen  
  
 

Sakskart  Side 

Møteinnkalling 

5/19 19/00173-29 Godkjenning av møteinnkalling 18.06.19 3 

Møteprotokoll 

5/19 19/00173-30 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19 4 
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Saker til behandling 

30/19 19/10324-3 Orientering vedrørende kunstsilo-prosjektet 5 

31/19 17/03124-20 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS 6 

32/19 18/00600-44 
Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for 
Kristiansand kommune 

7 

33/19 19/10290-1 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1 tertial 2019 8 

34/19 18/05885-14 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 

9 

35/19 18/07192-6 Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS 10 

36/19 19/10691-1 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 12 

37/19 19/09996-3 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 13 

38/19 19/10229-1 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.06.19 14 

39/19 19/00178-7 Orientering fra revisjonen 18.06.19 15 

40/19 19/00183-7 Referatsaker 18.06.19 16 

41/19 19/00186-7 Eventuelt 18.06.19 18 

    

 
 
Kristiansand, 18.06.2019 
 
 
Makvan Kasheikal        Alexander Etsy Jensen 
Kontrollutvalgsleder        Rådgiver  
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Møteinnkalling 

5/19 Godkjenning av møteinnkalling 18.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Møteinnkalling 18.06.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Møteinnkalling 18.06.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Møteprotokoll 

5/19 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 5/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Protokoll fra møte 09.05.19 godkjennes. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet gjorde oppmerksom på følgende feil i protokollen fra møte 09.05.19: 
 
Sak 20/19 

Daglig leder i Kristiansand Boligselskap KF Helga Hodnemyr var også tilstede under 

behandlingen av saken.  

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, med sekretariatets merknad.  
 
Vedtak  
Protokoll fra møte 09.05.19 godkjennes. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Saker til behandling 

30/19 Orientering vedrørende kunstsilo-prosjektet 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 30/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Rådmann Ragnar Evensen var invitert til møte for å gi en generell redegjørelse for kunstsilo-
prosjektet. I plassen for rådmann møtte kulturdirektør Stein Tore Sorthe og rådgiver Erik 
Sandsmark.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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31/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonen i Agder Kollektivtrafikk AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 31/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Møtebehandling 
Daglig leder i AKT Siv Wiken og økonomisjef i AKT Harald Eide orienterte om oppfølgingen 
av selskapskontrollen i AKT og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
Makvan Kasheikal (DEM) fremsatte slikt forslag til vedtak i møtet:  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 
Votering 
Enstemmig for Kasheikal sitt forslag til vedtak fremsatt i møtet. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
 
  



6/19 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.19 - 19/00173-37 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.19 : Protokoll 18.06.19

 

 7  

 
32/19 Orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for 
Kristiansand kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 32/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen». 
 
 
Møtebehandling 
Økonomidirektør/ass. rådmann Terje Fjellvang var invitert til kontrollutvalgets møte for å 
orientert om effektene av sammenslåingsprosessen for Kristiansand kommune, i tillegg til å 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer. Fjellvang var i forkant utfordret til å si 
noe om følgende: 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for den daglige driften i 
eksisterende kommune? 

- Hvilke konsekvenser har sammenslåingsprosessen for det totale risikobildet? 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
Kontrollutvalget ber rådmannen om å bli holdt videre orientert om utviklingen i 
sammenslåingsprosessen i den «gamle kommunen». 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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33/19 Orientering om økonomisk situasjon pr. 1 tertial 2019 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 33/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Økonomidirektør Terje Fjellvang var invitert til møtet for å orientere om økonomisk situasjon 
pr. 1. tertial 2019 og svare på spørsmål. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Redegjørelsen tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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34/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 34/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Juridisk spesialrådgiver Tor Kydland og Lisbeth Bergstøl, virksomhetsleder for virksomhet 
bolig- og tjenestetildeling møtte i plassen for helse- og sosialdirektøren for å redegjøre for 
oppfølgingen av rapporten og svarte på spørsmål i møtet.  
 
Agder Kommunerevisjon IKS knyttet også noen kommentarer til oppfølgingen av rapporten.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Rådmannens tilbakemelding tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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35/19 Rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 35/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og 
oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og slutter 
seg til rapportens anbefalinger.  
 
Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til selskapet. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS ved revisjonssjef Tor Ole Holbek presenterte rapporten i møte 
og svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  
 
I tillegg overvar styreleder Halvar Aglen og daglig leder Sven Erik Knoph i Kanalbyen 
Utvikling AS behandlingen av saken.  
 
Sekretariatet fremsatte følgende tilleggsforslag i møte: 
 
Bystyret ber selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 02.12.19 

på hvordan rapportens anbefalinger er blitt fulgt opp.   

 

Makvan Kasheikal (DEM) fremmet alternativt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar rapport om Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og ber om 

tilbakemelding fra selskapet knyttet til både anbefalinger, når anbefalingene forventes 

iverksatt, samt tilbakemelding når disse endelige er iverksatt. Kontrollutvalget ønsker 

samtidig å presisere at Kommunerevisjonen har gjort et ikke-ubetydelig antall anmerkninger, 

og følgelig gitt mange anbefalinger til selskapet. 

  

Kontrollutvalget ønsker å presisere at anmerkningene som Kommunerevisjonen har 

fremhevet flere steder går bla går på at regler og retningslinjer ikke følges for selskapet, 

hvorpå det spesielt nevnes mangelfull oppfølging av Offentlighetsloven, mangelfull 

etterlevelse i forhold til Lov om offentlige anskaffelser, mangelfull rapportering og 

kommunikasjon med eier, mangler ved selskapets tolkning av bla mulighet for 

protokolltilførsler, selskapets egne konfidensialitetserklæringer som antas å være uheldig for 

selskapet spesielt sett i forhold til Offentlighetsloven m.m. Det merkes spesielt kommentarer 

og merknader gitt knyttet til flytting av cruisekai på Silokaia, hvor Kommunerevisjonen har en 

rekke merknader og som Kontrollutvalget anser som svært kritikkverdig, spesielt nevnes at 

avtaler ikke var forankret på bystyrenivå før ca 1,5 år etter at avtaler med tredjepart var 

inngått. 
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Votering 
De to forslagene ble satt opp mot hverandre. 
 
Forslaget fra sekretariatet med tilleggsforslag fremsatt i møte ble vedtatt med fire stemmer (H, 
KRF og to AP) mot en stemme (DEM).  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget tar rapport fra selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og 
oversender rapporten til bystyret med følgende forslag til vedtak: 
 
Bystyret tar rapport om selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS til orientering, og slutter 
seg til rapportens anbefalinger.  
 
Rapporten oversendes styret for videre oppfølging av anbefalingene til selskapet. 
 
Bystyret ber selskapet om å gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 02.12.19 
på hvordan rapportens anbefalinger er blitt fulgt opp.   
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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36/19 Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 36/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken legges frem uten innstilling. 
 
 
Møtebehandling 
Med bakgrunn i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og overordnet analyse drøftet 
kontrollutvalget de ulike prosjektene som framgår av planen og foretok en bestilling av neste 
forvaltningsrevisjonsprosjekt. 
 
Makvan Kasheikal (DEM) fremsatte slikt forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for neste 

forvaltningsrevisjon med tema: «Bekjempelse av barnefattigdom» (bla. ifht. minoritetsbarn). 

Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar. 

 
 
Votering 
Enstemmig for Kasheikal (DEM) sitt forslag til vedtak. 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget bestiller prosjektplan fra Agder Kommunerevisjon IKS for neste 
forvaltningsrevisjon med tema: «Bekjempelse av barnefattigdom» (bla. ifht. minoritetsbarn). 
Prosjektplan legges frem for kontrollutvalget så snart den er klar. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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37/19 Reglement for kontrollutvalg i nye Kristiansand - høring 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 37/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 
høringsdokument.  
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand og de 
endringer/merknader som sekretariatet har foreslått skal inngå i høringsuttalelsen.  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement for kontrollutvalget i nye Kristiansand med 
sekretariatets forslag til endringer/merknader som går frem av saksfremlegget og vedlagt 
høringsdokument. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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38/19 Restanselist for kontrollutvalgets saker pr. 01.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 38/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19 tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Sekretariatet redegjorde for kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19. 
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Sekretariatet redegjorde for kontrollutvalgets restanseliste pr. 01.06.19. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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39/19 Orientering fra revisjonen 18.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 39/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Agder Kommunerevisjon IKS orienterte om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 
Ass. revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnessen orienterte om løpende revisjon. 

o Til nå i år har revisjonen avgitt 72 særattestasjoner.  
o Fokus på kommunesammenslåing.  
o Revisjonsstrategien legges frem i neste møte.  
o Årlig forespørsel til administrasjonen er sendt til rådmann.  

 
2. Status – Pågående arbeid 

a. Øvre Slettheia barnehage – Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake 
til kontrollutvalget over sommeren. 
 

3. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere 
a-krimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og 
forskrift om offentlige anskaffelser. 

 
Revisjonen arbeider med saken og melder tilbake til kontrollutvalget over sommeren. 

 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak.  
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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40/19 Referatsaker 18.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 40/19 
 
 
Forslag fra sekretariatet: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 

1. Referatsaker 
a. Prosjektbeskrivelse – Samordning i forhold til overordnet analyse 

 
Sekretariatet redegjorde for prosjektet.  
 
Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i 

prosjektet «Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i 

forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020 – 2023. 

 
2. Innkommen post: 

a. Henvendelser fra Per Ole Hauger vedr. tomteeier kontingent til Sørlandsparken 
Næringsforening AS 
 
Sekretariatet og revisjonen redegjorde for saken.  
 
Saken anses som en privatrettslig tvist og faller således utenfor 

kontrollutvalgets mandat. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen. 

 
3. Saker behandlet i bystyret 

a. Bystyret 22.05.19 sak 53/19 - Årsregnskap 2018 Kristiansand kommune 
b. Bystyret 22.05.19 64/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn 

med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 
 

4. Neste møte 29.08.19  
 
Votering 
Enstemmig for forslag til vedtak, samt endringsforslag i pkt. 1a og 2a. 
 
Vedtak  
Pkt. 1a: Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet 
«Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med 
utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og virksomheten i 
kommunens selskaper 2020 – 2023. 
 
Pkt. 2a: Saken anses som en privatrettslig tvist og faller således utenfor kontrollutvalgets 
mandat. Sekretariatet sender endelig svar på henvendelsen. 
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Pkt. 3 og 4: Tas til orientering. 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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41/19 Eventuelt 18.06.19 
 
Behandlet av Møtedato Saksnr. 
1 Kristiansand kontrollutvalg 18.06.2019 41/19 
 
 
Klikk her for å skrive inn tekst. 
 
Møtebehandling 
Ingen saker ble behandlet under eventuelt.  
 
Votering 
 
 
Vedtak  
 
 
[Lagre] [Lagre endelig vedtak]  
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Arkivsak-dok. 18/08193-14 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Oppfølging - Varslingsgruppens arbeid med pågående saker og 

utviklingen i antall saker 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har tidligere fått en generell orientering om varslingsutvalgets arbeid og rutiner i møte 

30.08.18 sak 48/18 og en orientering om varslingsgruppens bruk av eksterne tjenester og tilbydere i møte 

06.12.18 sak 70/18. Dette som følge av de varslingssakene som har kommet frem de siste årene og 

håndteringen av disse. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 05.09.19 sak 29/19 (Eventuelt):  

 

Kontrollutvalget ønsker å invitere leder av varslingsgruppen til møte i kontrollutvalget 29.08.19 for å 

redegjøre for arbeidet med pågående saker og utviklingen i antall saker. I tillegg til å redegjøre for 

samhandlingen mellom varslingsutvalget og linja, for de sakene som følges opp i linja. 

 

Sekretariatet har med bakgrunn i vedtaket over fått tilsendt en skriftlig redegjørelse.   

 

Saksopplysninger: 
Leder av varslingsgruppen Eva Berglund Åsland har med bakgrunn i vedtaket det vises til over utarbeidet 

en skriftlig redegjørelse.  Utviklingen av antall saker fra 2017 og frem til august 2019 etter 

implementering av elektronisk varslingskanal fremgår av redegjørelsen som følger vedlagt.  

 

Oversikten viser at det i 2019 er registrert inn 31 saker som fordeler seg på understående type saker.  Pr. 

dags dato er det 8 saker som ligger til behandling i varslingsgruppen. 

 

Det opplyses videre at varslingsgruppen opptrer helt uavhengig i varslingssaker, og avgjør den videre 

behandling av saken. Saksbehandlingen gjøres i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, herunder 

«Rutine for saksbehandling i varslingssaker i Kristiansand kommune».  
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Følgende utdrag gjengis fra saksbehandlingsreglene for varslingsgruppen: 

 Gi den medarbeider(e) det eventuelt varsles om anledning til å kommentere varselet 

(kontradiksjonsprinsippet). Gi også vedkommende mulighet til å involvere sin tillitsvalgte. 

 Kartlegge fakta i saken: 

o Utarbeide mandat for hva som skal kartlegges. Hovedverneombudet er involvert i 

arbeidet. 

o Videresende mandat til en eller flere av kommunens sertifiserte faktaundersøkere 

(metodikk: faktaundersøkelse). Hovedverneombudet er observatør. Faktaundersøkerne 

skal ikke følge saken opp, men rapportere funn til varslingsgruppen. 

 Sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Varslingsgruppen kan vurdere om andre 

interne og/eller eksterne aktører skal bistå i arbeidet.  

 Skriftlig, og eventuelt også muntlig, opplyse partene om fremdriften i saken. Første 

tilbakemelding til varsleren skal foreligge senest innen 5 virkedager. 

 Avgjøre sakene uten ugrunnet opphold. Varslingsgruppen begrunner avgjørelsen i saken så langt 

det er mulig. 

 (,,,,,) se til at vedkommende ikke utsettes for gjengjeldelse (iht. aml. § 2-5). 

 

Det går også frem av den skriftlige tilbakemeldingen at varslingsgruppen involverer linjen i 

varslingssaker ved behov. Dette gjelder særlig rundt kartlegging av fakta i saken, og for å sikre at saken 

blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Det fremgår videre at varslingsgruppen anser det somviktig at 

linjen ikke opplever å bli fratatt ansvaret i varslingssaker. Varslingsgruppen har derfor sett behovet for å 

ha god dialog med linjen på et tidlig tidspunkt i en del varslingssaker. Videre går det frem av 

redegjørelsen at varslingsgruppen har sett viktigheten av rask håndtering fra linjen i en rekke saker, for at 

så vel arbeidstakers som arbeidsgivers plikter og rettigheter ivaretas på en korrekt måte. Et eksempel er 

bevissikring, hensynet til de involverte osv. 

 

Videre vises det til den skriftlige redegjørelsen som ligger ved saken. 

 

I tillegg er leder av varslingsgruppen Eva Berglund Åsland er invitert til kontrollutvalgets møte for å gi en 

orientering og svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Etter sekretariatets vurdering gir den skriftlige redegjørelsen fra leder av varslingsgruppen en god 

fremstilling av arbeidet med pågående saker og utviklingen i antall saker. I tillegg til å redegjøre for 

samhandlingen mellom varslingsutvalget og linja, for de sakene som følges opp i linja. 

 

Dersom det ikke kommer frem vesentlige opplysninger i møte under redegjørelsen fra leder av 

varslingsgruppen, så anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

Vedlegg:  

- Skriftlig redegjørelse for varslingsgruppens arbeid pr. 16.08.19 
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Postadresse Besøksadresse E-postadresse  
Kristiansand kommune Rådhusgt. 18    
Organisasjonsdirektørens stab Vår saksbehandler Webadresse 
 Eva Berglund Åsland http://www.kristiansand.kommune.no/ 
Kristiansand Telefon Foretaksregisteret  
 +47 38 24 34 74 NO963296746 
   

 
NOTAT 
 

Til: Kontrollutvalget v/sekretær Alexander Etsy Jensen 
         

  Dato: 16.8.2019 

Fra: Eva Berglund Åsland Saksnr: 201901259-19 

  Arkivkode: 440 

   
 

 

Sak 29/19 - Redegjørelse for varslingsgruppens arbeid 
 
Det vises til Kontrollutvalgets møte 09.05.19 sak 29/19  
 
Kontrollutvalget ønsker å invitere leder av varslingsgruppen til møte i kontrollutvalget 29.08.19 for å 

redegjøre for arbeidet med pågående saker og utviklingen i antall saker. I tillegg til å redegjøre for 

samhandlingen mellom varslingsutvalget og linja, for de sakene som følges opp i linja. 

 

Videre fremgår det av e-post fra sekretær 12. august at man i tillegg ønsker en skriftlig tilbakemelding: 
 

«Sekretariatet har begynt å forberede saken, og i den forbindelse ber vi om en skriftlig 

tilbakemelding på varslingsgruppens arbeidet med pågående saker og utviklingen i antall saker 

(oversikt over antall aktive saker). I tillegg til å redegjøre for samhandlingen mellom 

varslingsutvalget og linja, for de sakene som følges opp i linja. Dette som grunnlag for det 

saksfremlegget som sekretariatet skal utarbeide ifbm. Saken. Av hensyn til utsendelsesfristen som 

er allerede 22.08.19, ber vi om en snarlig tilbakemelding» 

 

Statistikk 

Etter implementering av elektronisk varslingskanal har det vært følgende utvikling i saker fra 
2017 og frem til august 2019.   
 

 
 
 For 2019 har vi følgende utvikling fordelt pr. måned 
 
 

Kan ikke v ise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering.

ORGANISASJON 
Organisasjonsdirektørens stab 
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I 2019 er det registrert inn 31 saker som fordeler seg på understående type saker.  Pr. 
dags dato er det 8 saker som ligger til behandling i varslingsgruppen. 
 
 
 
 

 
Samhandling mellom varslingsgruppen og linjen 

 

Varslingsgruppen opptrer helt uavhengig i varslingssaker, og avgjør den videre behandling av 
saken. Saksbehandlingen gjøres i henhold til gjeldende lover og retningslinjer, herunder «Rutine 
for saksbehandling i varslingssaker i Kristiansand kommune». 
 
Følgende utdrag gjengis fra saksbehandlingsreglene for varslinsgruppen: 
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• Gi den medarbeider(e) det eventuelt varsles om anledning til å kommentere varselet 

(kontradiksjonsprinsippet). Gi også vedkommende mulighet til å involvere sin tillitsvalgte. 
• Kartlegge fakta i saken: 

- Utarbeide mandat for hva som skal kartlegges. Hovedverneombudet er involvert i 
arbeidet. 
- Videresende mandat til en eller flere av kommunens sertifiserte faktaundersøkere 
(metodikk: faktaundersøkelse). Hovedverneombudet er observatør. Faktaundersøkerne 
skal ikke følge saken opp, men rapportere funn til varslingsgruppen. 

• Sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert. Varslingsgruppen kan vurdere om 
andre interne og/eller eksterne aktører skal bistå i arbeidet.  

• Skriftlig, og eventuelt også muntlig, opplyse partene om fremdriften i saken. Første 
tilbakemelding til varsleren skal foreligge senest innen 5 virkedager. 

• Avgjøre sakene uten ugrunnet opphold. Varslingsgruppen begrunner avgjørelsen i saken 
så langt det er mulig. 

• (,,,,,) se til at vedkommende ikke utsettes for gjengjeldelse (iht. aml. § 2-5). 
 
Varslingsgruppen involverer linjen i varslingssaker ved behov. Dette gjelder særlig rundt 
kartlegging av fakta i saken, og for å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst og dokumentert. 
 
Det er også viktig at linjen ikke opplever å bli fratatt ansvaret i varslingssaker. Varslingsgruppen 
har derfor sett behovet for å ha god dialog med linjen på et tidlig tidspunkt i en del 
varslingssaker. 
 
En varslingssak består ofte av svært mange ulike elementer, der de ulike momentene naturligvis 
skal og må følges opp av linjen som arbeidsgiver, uavhengig varslingsgruppens saksbehandling. Et 
eksempel er typiske personalsaker, der den ansatte i tillegg har innlevert et varsel som gjelder 
forhold på siden av eller relatert til personalsaken. En annen sak er at en varslingssak også kan 
ende opp i en personalsak, enten i forhold til varsler eller den/de det er varslet på. 
 
Videre har varslingsgruppen sett viktigheten av rask håndtering fra linjen i en rekke saker, for at 
så vel arbeidstakers som arbeidsgivers plikter og rettigheter ivaretas på en korrekt måte. Et 
eksempel er bevissikring, hensynet til de involverte osv. 
 
Det er derfor viktig å ha en god dialog for å sikre en koordinert saksbehandling i komplekse saker, 
også for å unngå dobbeltarbeid og uklarheter. Linjens og varslingsgruppens saksbehandling må 
kvalitetssikres, samtidig som varslingsgruppens uavhengighet er tydelig. 
 
Varslingsgruppen har i større grad involvert linjen på et tidlig tidspunkt i alvorlige varslingssaker, 
enn det som ble gjort tidligere. Varslingsgruppen opplever dette som viktig og nyttig, og legger til 
grunn at en slik involvering har medført raskere og bedre løsninger enn om varslingsgruppen og 
linjen hadde jobbet på «hver sin side» uten koordinert samarbeid. 
 
Vernetjenesten v/HVO er fast medlem i varslingsgruppen.  Fra arbeidstakersiden meldes 
følgende: 
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«Det at varslingsgruppen er tett på, bidrar til at rett ledernivå er den som behandler sake i linja. 
Er også godt fornøyd med gjengjeldelse fokuset varslingsgruppen har. Har også tro på at det å 
håndtere de fleste sakene i linja er bra» 
 
 
Med hilsen 
 
Eva Berglund Åsland 
Organisasjonsdirektør/leder av varslingsgruppen 
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Arkivsak-dok. 19/03280-7 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

Oppfølging av tilsynsrapport etter tilsyn med Kristiansand kommunes 

tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget fikk i møte 07.02.19 (sak 9/19-1b) forelagt rapport om tilsyn med Kristiansand 

kommunes tjenester til personer med rus og psykisk helseproblematikk som referatsak. Følgende vedtak 

ble fattet: 

 

Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kommunens svar til fylkesmannen på rapporten. 

 

På vegne av kontrollutvalget har sekretariatet bedt om å få tilsendt kopi av kommunens plan for å rette 

lovbruddet, denne planen fikk sekretariatet tilsendt kopi av 01.03.19.  

 

Saksopplysninger: 
Kommunens plan for retting av lovbruddene fremgår av tilbakemeldingen til Fylkesmannen i Agder 

datert 01.03.19. Følgende går frem av planen: 

 

Lovbrudd 1 

Kristiansand kommune sikrer ikke systematisk kartlegging og journalføring av ROP- brukernes helhetlige 

situasjon, mål og mulige behov for tjenester i Profil. Det mangler individuell plan eller annen 

samordnende plan for brukergruppen. 

 

Plan for gjennomføring av tiltak: 

 Kartleggingsskjema, som brukes ved søknad om helse- og omsorgstjenester skal forbedres. 

 Systemansvarlig er i gang med å systematisere og forbedre brukervennligheten i fagsystemet, Profil. 

Arbeidet ventes sluttført før nye Kristiansand kommune er etablert. 

 E-læring for basisopplæring i Profil er utarbeidet og skal implementeres. 

 Ledelsen i hjemmebaserte tjenester og oppfølgingstjenesten avklarer og tydeliggjør for de ansatte 

ansvars- og oppgavefordeling for hvem som skal følge opp somatiske tilstander. 

 Det skal iverksettes en konsekvensutredning av kartleggingsvedtak knyttet til mål og tiltak 

vedrørende rus- og psykisk helseproblematikk. 

 Et nytt elektronisk verktøy for utarbeidelse av individuelle planer, ACOS IP, er under 

implementering. 

 Ledelsen i virksomhetene skal sikre at aktuelle ansatte får tilstrekkelig opplæring for journalføring og 

etterlevelse av rutine for evaluering/endring av tjenestetilbudet, behovs- og endringsmelding (BE-

notat). 
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Lovbrudd 2 

Ved endring av tjenestetilbudet fra oppfølgingstjenester fattes ikke nytt vedtak. 

 

Planlagt tiltak: 

 Virksomhet bolig- og tjenestetildeling skal sikre at det fattes nye vedtak for oppfølgingstjenester 

gjennom bedre etterlevelse av rutiner. 

 

Lovbrudd 3 

Det fattes ikke vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17. 

 

Planlagt tiltak: 

 NAV skal utarbeide rutiner og en praksis som sikrer at vedtak om opplysning, råd og veiledning etter 

lov om sosiale tjenester i NAV § 17 blir fattet og dokumentert i journal. 

 Ledelsen i NAV og oppfølgingstjenesten avklarer og tydeliggjør for de ansatte ansvars- og 

oppgavefordeling mellom deres tjenester oppfatning om hvordan de skulle samarbeide om felles 

brukere. 

 

Videre går det frem av den oversendte planen til Fylkesmannen at alle tiltakene vil bli fulgt opp i helse- 

og sosialdirektørens dialogmøter med hver enkelt virksomhet. Videre vil de enkelte tiltakene kvitteres ut 

når de er ferdig implementert. Frist: 1. juli 2019. 

 

Det går også frem at helse- og sosialsektoren ved kvalitetsrådgiver og fagpersonell vil gjennomføre en 

internrevisjon av 10-15 journaler plukket ut etter de samme kriterier som ble valgt for tilsynet for å måle 

effekten av tiltakene. Frist: 1. desember 2019. 

 

Helse- og sosialdirektøren er invitert til kontrollutvalgets møte for å redegjøre for hva kommunen vil 

gjøre for å rette lovbruddene som er konstatert i denne rapporten, i tillegg til å redegjøre for hvor langt 

kommunen har kommet i dette arbeidet. I helse- og sosialdirektørens sted møter juridisk spesialrådgiver 

Tor Kydland og kvalitetsrådgiver Jan Helge Lislevand. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling i påvente av redegjørelsen fra helse- og sosialdirektøren. 

 

 

Vedlegg:  

- Tilsynsrapport - kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

- Plan for retting av lovbrudd avdekket etter tilsyn med Kristiansand kommunes tjenester til 

personer med rus- og psykisk helseproblematikk 
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Tilsyn / Tilsynsrapporter / Agder / 2019

T I L S Y N S R A P P O R T

Kristiansand - Landsomfattende 
tilsyn med kommunens tilsyn 
etter forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler og barnehager 
2019 

Tidsrom for tilsynet:

18.01.2019 - 28.06.2019

Fylkesmannen i Agder 

02.07.2019 

Innholdsfortegnelse

1. Tilsynets tema og omfang

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

5. Fylkesmannens konklusjon

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Side 1 av 14Kristiansand - Landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljør...

20.08.2019https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/kristiansand-kommun...
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Kristiansand kommune og gjennomførte 

intervjuer 4., 5. og 10. april 2019, samt et intervju på Skype 22. april 2019. Vi 

undersøkte om kommunen sørger for at kommunens folkehelsearbeid blir utført i 

samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnas arbeidsmiljø blir ivaretatt etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens 

helsetilsyn.

Fylkesmannen påpeker følgende:

Kommunen har ikke tilstrekkelig internkontroll for å sikre at fastsatte krav i 

folkehelseloven blir ivaretatt.

Kommunens særskilte dokumentasjonskrav med hensyn til delegasjon av 

tilsynsmyndighet og ledelsens oppfølgning av tilsynsoppgavene er ikke ivaretatt.

Kommunens ledelse har ikke fulgt opp tilsynsoppgaven slik at avvik fra oppsatt 

risikobasert tilsynsplan blir fulgt opp og eventuelle nødvendige 

ressurser/kompetanse blir satt inn for å følge opp tilsynsplanen.

Lovbrudd på følgende myndighetskrav:

Folkehelselovens § 30

Vi ber om en tilbakemelding fra innen 15.09.2019 om hvordan kommunen vil rette 

opp lovbruddet etter folkehelselovens § 30. Vi ønsker også en tidsplan for dette.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens 

arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med 

at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers 

helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og 

prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et 

dårlig inneklima.
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Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og 

vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at 

barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige 

problemer etter at godkjenning ble gitt.

Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder 

omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å 

sørge for:

• klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og 

kompetanse

• oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager

• at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det 

føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen

• at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert 

tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven 

(videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det 

skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager 

og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at 

tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk 

og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan 

de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke 

drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og 

skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal 

prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har 

derfor undersøkt og vurdert om kommunen har sørget for å ha nødvendig oversikt 

over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunen tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den 

enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i 

kommunen.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet 

får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at 

tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i 

forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i 

enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige 
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tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å 

følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er 

dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist 

lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om 

kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at 

det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet

På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til tilsyn med om 

kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså 

«tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsynsmyndighet omfatter derfor 

ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i 

sine barnehager og skoler.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private 

og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens 

geografiske område, og som omfattes av virkeområdet som forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at 

fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med 

tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og 

forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til 

grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 

etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. 

Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder 

folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er 

avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn

Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven, skal kommunen ha sin 

oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har 

virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant 

annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen.
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Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav 

til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, 

smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen 

skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn

I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene 

som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll

Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i 

folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 

30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. 

Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige 

systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern. 

Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal 

dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at 

uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede 

dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha en klar 

fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og 

myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune 

etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt 

selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn

Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar 

tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal 

føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. 

folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse

Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at 

kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også 

kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har 

ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder 

kompetanse.
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Krav om oversikt over godkjenningsstatus

Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over 

godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt 

over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det 

løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som 

kommunen skal gjøre etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn

Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. 

Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er 

uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og 

barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer 

at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. 

Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om 

folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten

Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens 

barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager 

og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar 

opplysningene.

Valg av tilsynsmetode

Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å 

kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme 

til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 

overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn

Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal 

tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i 

folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte 

tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for 

purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og 

forvaltningsrettslige prinsipper skal følges ved komunens utøvelse av tilsyn. Kravet til 

internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin 

organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven 

overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
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Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert 

virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for 

tjenestemottakerne blir overholdt. Vi fremstiller her fakta for hvert av de fire 

undertemaene i tilsynet.

Klar fordeling av myndighet, oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse? 

Kristiansand kommunes delegasjon er noe utydelig i forhold til folkehelselovens 

myndighetsoppgaver i henhold til kapittel 3, § 9. Folkehelselovens oppgaver er 

delegert til flere ulike styrer/sektorer både administrativt og politisk. Administrativt er 

oppgaver etter §§ 4-7 delegert (2016) fra rådmannen. Andre oppgaver etter kapittel 3 

er ikke delegert. Oppgaver etter § 9 er gitt til rådmannen gjennom bystyrevedtak 

(2014) og har blitt videredelegert til helse- og sosialdirektør. Denne delegasjonen er 

ikke tatt med i delegasjonen fra 2016. Folkehelseloven er delegert til flere ulike 

kommunalsjefer.

Kommuneoverlege er ifølge stillingsbeskrivelse og helse- og sosialdirektørens 

delegasjon (2014) gitt myndighet til å føre tilsyn og godkjenne barnehager og skoler 

etter forskrift om miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen er underordnet helse- og 

sosialdirektøren. Videre har kommuneoverlegen et faglig ansvar for virksomheten 

miljørettet helsevern som ligger under virksomhetsleder for bolig- og 

tjenestetildeling. I stillingsbeskrivelsen for rådgiverne på miljørettet helsevern 

fremgår det at er deres ansvarsområder blant annet innebærer tilsynsoppgavene. I 

praksis er det tydelig hvem som har ansvar for tilsynsoppgavene og hvem som 

innehar myndighetsrollen (kommuneoverlege).

Det er utarbeidet et overordnet dokument for kvalitets- og internkontroll for 

miljørettet helsevern som utdyper oppgavene og rutiner. Dokumentet beskriver 

hvem som har myndighet, hvilke oppgaver som ligger i rollen, rutinebeskrivelser for 

hvordan tilsyn skal foregå, tilsynsorganets uavhengighet mm. Det mangler 

rutinebeskrivelse for rapportering til ledelsen og hvordan ledelsens «følge med 

funksjon» skal ivaretas.

Kommunen sikrer uavhengighet i tilsynet ved at miljørettet helsevern ligger utenom 

oppvekstsektoren som er gjenstand for tilsyn, men vi har sett at tilsynsrapporter viser 

at oppvekstsektoren er tatt med på tilsyn som del av tilsynsteamet. I 

rutinebeskrivelsen «Overordnet dokument for kvalitets- og internkontrollsystem for 

miljørettet helsevern» fremkommer det også at befaringer gjøres med ansatt i 

oppvekstdirektørens stab. Det er noe uklart om de er del av tilsynsteamet eller 

informanter.

Tilsynsorganer har god faglig og forvaltningsmessig kompetanse. Dette fremkommer 

av dokumenter fra gjennomførte tilsyn og deres faglige vurderinger gjort i forbindelse 

med tilsyn. Det er også stilt kompetansekrav i stillingsbeskrivelsene.
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Kommunens oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager.

Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres 

godkjenningsstatus. Det er ikke dokumentert eksplisitt hvem som har ansvar for å 

oppdatere oversikten eller utarbeidelse av risikobasert tilsynsplan. Ansvaret ligger 

generelt til miljørettet helsevern.

Oversikten fremstår som oppdatert, men det er fare for at den ikke blir oppdatert 

fordi det er avhengig av manuell «følg med funksjon» som den enkelte rådgiver må 

sørge for å oppdatere, samt at det ikke kommer opp et automatisk varsel for når 

tilsyn skal gjennomføres eller følges opp.

Det er ikke dokumentert hvordan kommunens ledelse følger med på hvordan 

arbeidet gjennomføres som forutsatt, for eksempel gjennom rapporteringsrutiner, 

årshjul eller møtepunkt. Det vises til kvalitetshåndbok for helse og sosial området og 

ledelsens årlige gjennomgang, men det fremkommer ikke av disse at 

myndighetsoppgaven og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler er et dialogpunkt. Det fremkommer heller ikke av intervjuer at ledelsen 

etterspør dette.

Om risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og om det 

gjennomføres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.

Tilsynsorganet har begrenset tilgang på informasjon om risikoforhold fra 

virksomhetene det skal føres tilsyn med. Det er opprettet årlig møtepunkt mellom 

teknisk og oppvekst og miljørettet helsevern hvor man snakker om saker og 

risikoforhold. I kommunens avviksmeldingssystem EQS er det ikke innlagt automatisk 

varsling til tilsynsorganet. Det fremkommer ikke av rutinebeskrivelser eller av 

intervjuer hvordan kommunen sørger for å holde seg informert om virksomhetenes 

tilstand, hverken kommunale, private eller fylkeskommunale. Det er opptil den 

enkelte virksomhetsleder i kommunen (rektor og barnehagestyrer) og eventuelt 

teknisk sektor og deres vurdering av når det er behov for å koble på miljørettet 

helsevern.

Miljørettet helsevern har foretatt en gjennomgang (tilsyn/godkjennings runde) av alle 

barnehager og skoler i løpet av de siste fem årene for å skaffe en oversikt. Dette 

brukes som bakgrunnsinformasjon for å utarbeide en risikobasert tilsynsplan.

Det er utarbeidet en tilsynsplan hvor det fremgår i notatsform at det er gjort en form 

for risikovurdering. Det er foretatt en overordnet risikovurdering av alle typer 

tilsynsobjekter i kommunen. Her blir skoler og barnehager vurdert generelt og med 

et behov for tilsyn ca. hvert 3.-4. år.

Tilsynsplanen er ikke offentlig tilgjengelig og er heller ikke tilgjengelig for dem det 

angår. Tilsynsplanen er å oppfatte som et internt arbeidsdokument for rådgiverne i 

miljørettet helsevern slik den fremstår i dag. Kommunens ledelse mener denne kan 

etterspørres ved behov.
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Fylkesmannen har finner at klagemuligheten til kommunelegen om barns 

arbeidsmiljø etter forskrift om miljørettet helsevern er lite kjent.

Om tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd.

Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan tilsynene skal følges opp systematisk, men 

det følges opp med frister for eventuelt utbedring av feil i tilsynsrapporter. Dette 

følges imidlertid opp manuelt av rådgiverne.

Den tidligere beskrevne tilsynsplanen inneholder opplysninger om ikke-avsluttede 

tilsyn. Kommunen har ikke utarbeidet rutinebeskrivelse for hvordan tilsyn skal følges 

opp med for eksempel beskrivelse av tidsfrister, rutinebeskrivelse når man setter inn 

tiltak dersom ikke avvik blir rettet, når kommunens ledelse skal involveres mm. Det 

foreligger en generell beskrivelse for hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Kommunens ledelse etterspør ikke hvordan tilsynsorganets arbeid med oppfølgning 

av tilsyn foregår, og setter derfor heller ikke inn tiltak dersom arbeidet ikke utføres 

som forutsatt. Det foreligger ikke rapporteringsrutiner til ledelsen på 

tilsynsvirksomheten/myndighetsoppgaven annet enn kommunens generelle 

beskrivelse i kvalitetshåndbok for helse og sosialområdet. Ved ledelsens årlige 

gjennomgang er ikke miljørettet helsevern nevnt som dialogpunkt.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt 
lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Etter lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. januar 2012 har kommunen fått et 

forsterket dokumentasjonskrav av internkontrollen, jf. § 30. Dette særskilte 

dokumentasjonskravet gjelder spesielt for kommunens tilsynsmyndighetsrolle etter § 

9 i folkehelseloven.

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar 

fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Det er Fylkesmannens vurdering at 

Kristiansand kommunes delegasjon av myndighetsrollen etter kapittel 3 i 

folkehelseloven er utydelig. Det nyeste delegasjonsreglementet fra 2016 ikke er i tråd 

med bystyrevedtaket fra 2014.

Myndighetsrollen og tilsynsoppgaven delt under to ulike ledelsesnivå. Dette gjør det 

uklart hvem i kommuneledelsen som skal følge opp tilsynsvirksomheten. 

Myndighetsrollen i kapittel 3 i folkehelseloven ved kommuneoverlegen er underlagt 

helse- og sosialsektorens ledelse, mens avdeling for miljørettet helsevern er 

underlagt virksomhetsleder for bolig- og tjenesteforvaltning. Det blir dermed uklart 
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hvem som har ansvar for oppfølgning av miljørettet helseverns oppgaver. Det er 

ingen rutinebeskrivelser eller dokumentasjon på hvem i ledelsen som skal følge opp 

arbeidet eller hvordan dette skal gjøres slik folkehelselovens § 30 stiller krav om.

Manglende oppfølgning av ledelsens internkontroll vises også ved at ledelsen ikke 

følger med på hvordan tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over 

oppgaven. Manglende gjennomførte tilsyn i henhold til risikovurdering og oppsatt 

plan er et eksempel på dette.

Miljørettet helsevern har over tid ikke klart å opprettholde den oppsatte 

tilsynsfrekvensen som er satt opp i den overordnede risikovurderingen. 

Tilsynsfrekvensen er nedjustert på grunn av sykdom/permisjoner og det fare for at 

flere skoler og barnehager ikke får tilsyn i henhold til overordnet risikovurdering.

Etter Fylkesmannen vurdering kan manglende ressurser på området ha så alvorlige 

konsekvenser at ledelsen burde satt inn tiltak. Kommunen har ansvar for et stort 

antall barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager som da ikke blir fulgt opp.

Fylkesmannens tilsyn har avdekket at det er uklart i organisasjonen hvem som har de 

ulike ansvars områdene etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og. Det fremstår noe usikkert hvem som har ansvar som eier med 

tilhørende oppgaver, og hva som ligger på virksomhetsleder nivå. Dette bør 

kommunen klargjøre.

Fylkesmannen vurderer at kommunens kompetanse på tilsyn etter folkehelselovens § 

9 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er god. Medarbeiderne 

som utfører tilsyn har god forståelse for regelverket og saksbehandling. Dette er godt 

dokumentert gjennom blant annet stillingsbeskrivelser slik kravet til internkontroll i 

folkehelseloven er.

Vi vil bemerke at kommunen kan sikrer sin uhildethet i tilsynet slik folkehelseloven 

krever noe bedre. Det bør fremgå av dokumentasjon at oppvekstsektoren deltar på 

tilsyn som informanter og ikke som del av tilsynsteamet.

Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens 

barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager 

og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar 

opplysningene. Kristiansand kommune sikrer ikke dette på en god nok måte. Det er 

møter mellom oppvekstsektor og eiendom, men det finnes ingen slike møtepunkt 

mellom private og fylkeskommunale virksomheter og tilsynsorganet. Det er ikke gode 

nok rutiner for hvordan informasjon om avvik skal formidles til tilsynsorganet. 

Manglende informasjon gir en risiko for at forhold i skoler og barnehager som kan gi 

helseskade ikke blir oppdaget. Kommunen må opprette et system for systematisk 

innhenting av informasjon for å sikre dette.
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Kristin Hagen Aarsland ( e.f. ) 

ass. avdelingsdirektør

Kommunen har oversikt over skoler og barnehager som er godkjenningspliktige og 

denne oppdateres av tilsynsorganet. Dette er et arbeidsdokument for dem som 

jobber med tilsynene. Det bør fremstilles en tilsynsplan og oversikt over 

godkjenningene slik at den blir tilgjengelig for andre i organisasjonen som dette 

angår, for eksempel barnehagene og skolene som er gjenstand for tilsyn, og for 

kommunens ledelse slik at de enkelt kan følge med på tilsynsvirksomheten.

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk 

må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha 

oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging. I 

Kristiansand kommune blir dette i praksis tatt god hånd om ved at man holder 

tilsynsplanen oppdatert og at det blir satt opp frister for retting av avvik i 

tilsynsrapporter ved tilsyn som har avdekket avvik. Det anbefales at kommunen også 

lager en rutinebeskrivelse for hvordan tilsyn skal følges opp med ulike tidsfrister, og 

hvilke tiltak man setter i verk dersom ikke avvik blir rettet og når eventuelt 

kommunens ledelse skal involveres. Slik systemet er i dag er det sårbart når det kun 

er den enkelte saksbehandler som har tilgang og vet når ting skal følges opp.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i 

kapittel 4.

Avdelingen som jobber med miljørettet helsevern er klar over sine oppgaver og 

utfører arbeidet de er pålagt. Den har god styring på sin tilsynsvirksomhet, men det 

er noen områder som kan forbedres. Blant annet skal tilsynsplanen gjøres 

tilgjengelig, informasjon rundt risikoforhold i skoler og barnehager må sikres bedre 

og rutinebeskrivelsen for oppfølgning av avvik etter tilsyn bør bli utbedret.

Kommuneledelsen har ikke dokumentert eller vist i praksis hvordan det følges med 

på tilsynsmyndighetens oppgaver. Fylkesmannen ser dette ved at oppsatt tilsynsplan 

ikke blir fulgt og gjennomført som planlagt, og det blir heller ikke da satt inn tiltak. 

Manglende oppfølgning av ledelsen gir fare for svikt og risiko for at avvik ikke blir 

fulgt opp. Barnas arbeidsmiljø blir da ikke fulgt opp på en forsvarlig måte på grunn av 

manglende internkontroll i henhold til folkehelselovens krav.

Dette er brudd på fhl § 30 som omhandler kommunens internkontroll og et særskilt 

dokumentasjonskrav av tilsynsmyndighetens oppgaver som ikke blir godt nok 

ivaretatt.

Med hilsen
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Marie Christine Frederique Calisch 

seniorrådgiver

Helse- og sosialavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 

Varsel om tilsynet ble sendt 18.01.2019.

Det ble gjennomført en samtale med en representant fra Komfug i forkant av tilsynet.

Tilsynsbesøket ble gjennomført i Kristiansand kommune 04.-05.04.2019 i tillegg til 

ekstra intervjuer 10.04. og 15.04. 2019. Tilsynet ble innledet med et kort 

informasjonsmøte 04.04.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble 

avholdt 23.04.2019.

En del dokumenter var mottatt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter 

ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble 

gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

• Organisasjonskart for teknisk sektor, oppvekst og virksomhet bolig- og 

tjenestetildeling

• Stillingsbeskrivelse kommuneoverlege

• Stillingsbeskrivelse miljørettet helsevern

• Bystyrevedtak 20/14 Delegering av myndighet etter folkehelselovens kapittel 

om miljørettet helsevern datert 12.02.2014

• Delegasjon fra rådmann til Helse- og sosialdirektør – miljørettet helsevern 

datert 01.10.2014

• Reglement for rådmannens ansvars- myndighetsområde - Delegasjon, datert 

17.06.2015

• Delegasjon av myndighet fra rådmann til direktørene, juni 2016

• Fullmakts- og delegasjonsbeskrivelse for ledere i helse- og sosialsektoren i 

Kristiansand kommune

• Overordnet dokument for kvalitets- og internkontrollsystem for miljørettet 

helsevern, datert 05.03.2019

• Dokument «Tilsynsobjekter barnehager»
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• Dokument «Tilsynsobjekter skoler»

• Dokument «Risikovurdering og tilsynsfrekvens» (generelt miljørettet helsevern)

• Dokument Tilsynsplan 2019 Miljørettet helsevern med årshjul (generell mhv)

• Status godkjenning og tilsyn med barnehager

• Status godkjenning og tilsyn med skoler

• Varsel om tilsyn Læringsverkstedet barnehage

• Rapport etter tilsyn læringsverkstedet barnehage

• Godkjenning av Læringsverkstedet barnehage

• Oppskrift tilsyn med barnehage

• Oppskrift tilsyn med skoler

• Rapport etter tilsyn Sørlandets maritime videregående skole

• Tilsynsrapport Fidjemoen familiebarnehage

• Avslutning tilsynssak mot Fidjemoen barnehage

• Agenda samhandlingsmøte mellom Kristiansand Eigedom, oppvekst og 

miljørettet helsevern 18.01.2019

• Oppsummeringsrapport skoletilsyn 2011-2016 – Miljørettet helsevern

• Skjema for tilstandsrapport for barnehagebygg i fobindelse med tilsyn fra 

Miljørettet helsevern

• Skjema og brev, kartlegging tematilsyn mat og måltid SFO

• Rapport etter befaring – toalettforhold Wilds Minne skole

• Oppsummering etter møte om toalettforhold ved Wilds Minne skole

• Vurdering av planer for nye Mosby oppvektsenter

• Notat: Mosby oppvekstsenter – innspill fra miljørettet helsevern

• Mosby oppvekstsenter – vurdering av planer for midlertidig skole og 

barnehageanlegg

• Mosby oppvekstsenter – rapport etter befaring av midlertidig skole- og 

barnehageanlegg

• Justvik skole – befaringsrapport fra miljørettet helsevern på de nye 

skolelokalene Gjerder på Justvik skole - befaringsrapport

• Veiledning i vurdering av kantforsegling av takplater, Justvik skole

• Rapport etter befaring 25.01.2019 – Oasen skole Vågsbygd

• Badmintonhallen – Befaringsrapport fra miljørettet helsevern

• Skjema for vurdering av idrettshaller etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok 

på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

4 barn ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

• seniorrådgiver, Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Agder, revisjonsleder
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• seniorrådgiver, Elin Kristensen, Fylkesmannen i Agder, revisor

• seniorrådgiver, Åse Hansen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, observatør

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende 
tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk
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HELSE OG SOSIAL 
Helse- og sosialdirektøren 

 

  

 

 

 

Postadresse Besøksadresse E-postadresse  

Kristiansand kommune Kirkegata 11 B 
Kristiansand 

   

Helse- og sosialdirektøren Vår saksbehandler Webadresse 
Postboks 417 Lund Jan Helge Lislevand http://www.kristiansand.kommune.no 
4604 KRISTIANSAND S Telefon Foretaksregisteret 
     NO963296746 

 

Fylkesmannen i Agder 
Postboks 788 Stoa 
4809 ARENDAL 
 
 

 

  

Vår ref.:  
201812430-6   
(Bes oppgitt ved henvendelse) 

Deres ref.:  
   

Dato: 
Kristiansand, 01.03.2019 

 
 

Plan for retting av lovbrudd avdekket etter tilsyn med Kristiansand 
kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk 
helseproblematikk 

  
Vi viser til rapport fra 16.01.19 der Kristiansand kommune blir bedt om å utarbeide en plan 
for retting av lovbrudd.  
 

Lovbrudd 1  
Kristiansand kommune sikrer ikke systematisk kartlegging og journalføring av ROP- 
brukernes helhetlige situasjon, mål og mulige behov for tjenester i Profil. Det mangler 
individuell plan eller annen samordnende plan for brukergruppen.  
 
Plan for gjennomføring av tiltak: 

 Kartleggingsskjema, som brukes ved søknad om helse- og omsorgstjenester skal 
forbedres.   

 Systemansvarlig er i gang med å systematisere og forbedre brukervennligheten i 
fagsystemet, Profil. Arbeidet ventes sluttført før nye Kristiansand kommune er etablert. 

 E-læring for basisopplæring i Profil er utarbeidet og skal implementeres. 

 Ledelsen i hjemmebaserte tjenester og oppfølgingstjenesten avklarer og tydeliggjør for 
de ansatte ansvars- og oppgavefordeling for hvem som skal følge opp somatiske 
tilstander.   

 Det skal iverksettes en konsekvensutredning av kartleggingsvedtak knyttet til mål og tiltak 
vedrørende rus- og psykisk helseproblematikk.  

 Et nytt elektronisk verktøy for utarbeidelse av individuelle planer, ACOS IP, er under 
implementering. 

 Ledelsen i virksomhetene skal sikre at aktuelle ansatte får tilstrekkelig opplæring for 
journalføring og etterlevelse av rutine for evaluering/endring av tjenestetilbudet, behovs- 
og endringsmelding (BE-notat). 

 

Lovbrudd 2  
Ved endring av tjenestetilbudet fra oppfølgingstjenester fattes ikke nytt vedtak. 
 
Planlagt tiltak: 

 Virksomhet bolig- og tjenestetildeling skal sikre at det fattes nye vedtak for 
oppfølgingstjenester gjennom bedre etterlevelse av rutiner. 
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Lovbrudd 3  
Det fattes ikke vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17. 
 
Planlagt tiltak: 

 NAV skal utarbeide rutiner og en praksis som sikrer at vedtak om opplysning, råd og 

veiledning etter lov om sosiale tjenester i NAV § 17 blir fattet og dokumentert i 

journal.  

 Ledelsen i NAV og oppfølgingstjenesten avklarer og tydeliggjør for de ansatte 
ansvars- og oppgavefordeling mellom deres tjenester oppfatning om hvordan de 
skulle samarbeide om felles brukere. 

 
Alle tiltakene følges opp i helse- og sosialdirektørens dialogmøter med hver enkelt 
virksomhet. De enkelte tiltakene kvitteres ut når de er ferdig implementert. Frist: 1. juli 2019. 
 
For å måle effekten av tiltakene vil helse- og sosialsektoren ved kvalitetsrådgiver og 
fagpersonell gjennomføre en internrevisjon av 10-15 journaler plukket ut etter de samme 
kriterier som ble valgt for tilsynet. Frist: 1. desember 2019. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Wenche P. Dehli                                                                            Jan Helge Lislevand  
Helse- og sosialdirektør                                                                 Rådgiver  

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift  

 
 
  
 
 
Kopi:  Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS, Postboks 4, 3833 BØ I 

TELEMARK 
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Arkivsak-dok. 19/09515-5 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Notat fra revisjonen vedrørende barnehagetilsyn i Kristiansand 

kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Revisjonens notat vedrørende barnehagetilsyn i Kristiansand kommune tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget behandlet i møte 09.05.19 sak 26/19, Forståelsen av Lov om barnehager og tilsyn. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kontrollutvalget ber revisjonen om å fremlegge en oversikt over pågående og gjennomførte tilsyn etter 

Barnehageloven § 16 for årene 2017, 2018 og så langt i 2019 i møte i august 2019 

 

Saksopplysninger: 
Revisjonen har i dette notatet i samsvar med kontrollutvalgets vedtak i sak 26/19 lagt frem en oversikt 

over pågående og gjennomførte tilsyn etter barnehageloven. Det går frem av notatet at revisjonen ikke har 

foretatt en vurdering av måloppnåelse.  

 

Videre viser sekretariatet til revisjonens notat vedrørende barnehagetilsyn i Kristiansand kommune, samt 

rapport fra Agenda Kaupang som også ligger vedlagt denne saken.  

 

Agder Kommunerevisjon IKS ved forvaltningsrevisor Henriette Svendsen vil presentere revisjonens 

hovedfunn i møte, i tillegg til å svare på eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.   

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer at notatet fra revisjonen og de avgrensninger som er gjort er i samsvar med 

kontrollutvalgets bestilling i sak 26/16. 

 

 

Vedlegg:  

- Notat fra revisjonen vedrørende barnehagetilsyn i Kristiansand kommune 

- Rapport fra Agenda Kaupang 
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Forord 

Denne rapporten kartlegger kommunenes erfaringer med praktiseringen av reglene om 
økonomikontroll i private barnehager etter barnehageloven §§ 14 a og 16 a. Rapporten er laget 
av Agenda Kaupang AS på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Datainnsamlingen er gjort 
våren 2017. 

Vi takker for godt samarbeid med prosjektansvarlige i Utdanningsdirektoratet, Thorleif Orre 
og Maria Bakke Orvik. 

Alle konklusjoner og vurderinger står for Agenda Kaupangs regning. Ansvarlig for prosjektet i 
Agenda Kaupang har vært Hege Kristin Sunde. 

Stabæk 26.10.2017 
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1 Sammendrag 
Dette prosjektet har hatt som formål å kartlegge kommunenes erfaringer med reglene i barnehage-
loven om private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Dette omhandler regelverket som er 
lovfestet i barnehageloven §§ 14 a, 16 a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente, ikke-
kommunale barnehager.  

Vi har hatt som mandat å besvare to hovedspørsmål: 

► I hvilken grad bruker kommunene reglene i barnehageloven §§ 14 a og 16 a? 
► Hvilke erfaringer har kommunene med bruken av disse reglene? 

Barnehageloven § 14 a sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barne-
hagen til gode. Loven presiserer at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at 
følgende vilkår ikke må være brutt: 

► Barnehagene kan bare belaste kostnader som direkte vedrører godkjent drift av barnehagen 
► Barnehagen kan ikke betale overpris for tjenester/varer fra barnehagenes eier eller nær-

stående av eier 
► Lønnsutgiftene pr. plass i barnehagen kan ikke være vesentlig lavere enn lønnsutgiftene i 

kommunale barnehager 

§ 16 a sier at kommunen kan redusere tilskuddene i de tilfelles at reglene i § 14 a er brutt. 

Det er tidligere laget to rapporter om kommunenes erfaringer med håndtering av regelverket i 
barnehageloven om private barnehager: 

► Rapporten «Erfaring med likebehandling» (Agenda Kaupang 2013)  
► Rapporten «Kommunen som barnehagemyndighet» (Agenda Kaupang 2015) 

Tidligere forskning støtter ikke en hypotese om at regelverket er klart og enkelt å benytte. 
Hypotesen er at det har vært lite kontroll og at det er oppnådd få tilbakebetalinger av tilskudd og 
denne hypotesen er testet i prosjektet. 

Agenda Kaupang har gjort to undersøkelser for å teste hypotesen: 

► En landsomfattende spørreundersøkelse for å kartlegge omfanget av økonomikontroll etter at 
dagens regler ble innført i 2013.  

► En intervjurunde i åtte utvalgte kommuner. Vi har valgt ut de åtte største og mest aktive 
kommunene når det gjelder økonomikontroll. Vi har kartlagt antallet saker, arbeidsmetoder og 
resultater i hver sak.  

Spørreundersøkelsen viser at det er stor interesse for dette spørsmålet. Spørreskjema ble sendt 
til alle 278 kommuner med private barnehager og 81,7 % av kommunene har svart. Svarene viser 
at det er få kommuner som har gjennomført tilsyn etter § 14 a i barnehageloven. 

► 17 kommuner har avsluttet tilsyn 
► 11 kommuner (hvorav fem er casekommuner i denne undersøkelsen) har avdekket brudd på  

§ 14 a i en eller flere barnehager 
► Seks kommuner som har gjennomført tilsyn har ikke avdekket brudd 
► Åtte kommuner (fem av disse er casekommuner i denne undersøkelsen) har krevd 

tilbakebetaling i tråd med § 16 a 
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► Én kommune hadde mottatt tilbakebetaling i tråd med § 16 a da spørreundersøkelsen ble 
gjennomført 

► Én kommune har fått medhold hos Fylkesmannen 

Spørreundersøkelsen viser dessuten at kommunene mener regelverket er uklart. 

Intervjuene viser at reglene i § 14 a oppfattes som uklare og vanskelige å praktisere. Det er pr. i 
dag én kommuner som har fått medhold i en klagesak hos Fylkesmannen. Casekommunene synes 
det er krevende å forstå hvordan reglene i § 14 a skal tolkes. Reglene i § 16 a er ikke testet i klage-
saker hos Fylkesmannen.  

Casekommunene er Oslo, Kristiansand, Skedsmo, Lillehammer, Os, Ski, Skien og Eidsvoll. Det er 
noen store kommuner (Oslo og Kristiansand) og noen kommuner som i spørreundersøkelsen har 
vist at de har vært aktive på dette området (Lillehammer, Os, Eidsvoll, Ski, Skedsmo og Skien). 
Undersøkelsen har fanget opp storparten av de aktive kommunene. Det er ikke grunn til å tro at det 
er andre kommuner med større resultater på dette området.  

Hvis man ser på funnene i intervju-undersøkelsen mer detaljert, så viser det seg at case- 
kommunene har hatt få tilsyn med små resultater:  

► Det er fattet vedtak og krevd tilbakebetaling i 26 saker 
► Åtte barnehager har akseptert vedtaket  
► 13 av 26 saker med krav om tilbakebetaling er september 2017 gått som klagesaker til 

Fylkesmannen 
► Én kommune har til dags dato fått medhold i én klagesak hos Fylkesmannen 

Dette er en svært liten andel tilsyn. De åtte kommunene har til sammen 615 private barnehager. 
Disse barnehagene mottok til sammen 3,6 milliarder kroner i kommunale tilskudd i 2016. Volumet 
representerer en femdel av alle private barnehager i Norge. Andelen tilsyn utgjør 4 % av det 
samlede antall private barnehager i disse kommunene. Andelen barnehager som fanges opp i 
overordnede analyser er større, men kommunene opplyser at de kun har hatt kapasitet til å under-
søke de som skiller seg mest ut. Kandidater for tilsyn har vært vesentlig større enn hva man har 
kunnet ta tak i. 

Det er liten grunn til å tro at det er foretatt særlig mange flere tilsyn enn de vi har funnet fram til i 
casekommunene. Det er bare et par kommuner utenom casekommunene som svarer at 
kommunen har gjennomført tilsyn etter § 14 a. Hvis vi har funnet tilnærme lik alle tilsynene, betyr 
det at antall tilsyn etter § 14 a siden 2013 utgjør omtrent 1 % av det samlede antallet private 
barnehager. 

Hvis man ser på innholdet i sakene, så er alle tre reglene i § 14 a behandlet. 15 av sakene gjelder 
«vesentlig lavere» lønnskostnader. fire av sakene gjelder overpris på tjenester kjøpt fra eier eller 
nærstående til eier. 14 av sakene gjelder utgifter til annet enn barnehagedrift.  

Erfaringene med de tre reglene i første ledd i § 14 a kan oppsummeres slik: 

Utgifter til annet enn barnehage: Denne regelen har vært grunnlag for tilsyn i tre kommuner: Os, 
Oslo og Skedsmo. I Oslo gjaldt to av sakene urimelig høy husleie og udokumentert bruk av firma-
bil. I Os gjaldt saken lønnsutbetaling uten dokumentert arbeidsinnsats. I Skedsmo gjaldt sakene 
ulike udokumenterte utgifter i familiebarnehager.  

Én av sakene i Oslo er avgjort av Fylkesmannen og klagerne fikk medhold i at det er lov å betale 
høy husleie i private barnehager. Flere saker kan bli sendt til klagebehandling. 
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Overpris for tjenester: Denne regelen har vært grunnlag for tilsyn i to kommuner: Skedsmo og 
Oslo. Sakene gjaldt prisen på tjenester levert av barnehagens eier til familiebarnehager. I praksis 
gjelder sakene fordelingen av utgifter mellom eierens private bolig og arealet som benyttes til 
familiebarnehage.  

Ingen av disse saken er p.t. behandlet som klagesak hos Fylkesmannen. 

Vesentlig lavere lønnskostnader: Denne regelen har vært grunnlag for tilsyn i fire kommuner: 
Oslo, Skedsmo, Skien og Lillehammer. Sakene har vært behandlet på omtrent samme måte i alle 
kommunene. Lønn og sosiale kostnader delt på alderskorrigerte heltidsplasser i de private barne-
hagene er sammenlignet med tilsvarende nøkkeltall for kommunens barnehager. Ti av disse 
sakene er behandlet som klagesaker hos Fylkesmannen. I alle sakene har klagerne fått medhold. 
Fylkesmannen mener kommunene har regnet feil eller har vært for lite grundige i saks-
behandlingen. I én sak har barnehagen akseptert kommunens krav, men kommunen har frafalt 
kravet, siden beregningsmetoden er blitt underkjent av Fylkesmannen. 

Flere kommuner har vegret seg for å starte tilsyn etter denne regelen, fordi det er uklart hvordan 
man skal fastsette markedspriser på ulike tjenester til barnehagedriften (husleie, regnskapsførsel, 
IKT-drift m.m.). 

Vurdering av regelverket 
Det er alminnelig enighet i casekommunene om at regelverket er for uklart til praktisk bruk. Kun én 
kommune har fått medhold i en klagesak hos Fylkesmannen og casekommunene mener dette 
viser hvor krevende dette arbeidet vært. Det lave omfanget av gjennomførte tilsyn kan være et tegn 
på det samme.  

Kommunene som har gjennomført tilsyn mener de har brukt urimelig mye tid på dette arbeidet. 
Noen kommuner mener de har brukt et halvt årsverk på kontrollen av § 14 a som er gjennomført.  

Tre av casekommunene har ikke gjennomført tilsyn. De har gjort analyser av regnskapet, men ikke 
åpnet tilsynssaker på grunnlag av mistenkelige funn. To av disse kommunene begrunner dette 
med at de ikke har visst hvordan de skulle avgjøre om loven var brutt og derfor ikke ville ta risikoen 
på å starte slike tilsyn.  

Vanskelige punkter i regelverket 
Kostnader til annet enn barnehage: Det er uklart hvordan kommunen skal begrunne at utgifter ikke 
kommer barnehagen til gode. Har kommunen eller barnehagen bevisbyrden? Det er uklart hvordan 
utgifter skal fordeles mellom eierens hushold og barnehagen i familiebarnehager. 

Tjenester til overpris: Det er uklart hvordan man skal finne markedspris for ulike typer kostnader og 
hvilket slingringsmonn som gjelder rundt en slik pris. Dette gjelder spesielt husleie og forretnings-
førsel kjøpt fra morselskapet i barnehagekonsern. 

Vesentlig lavere lønnskostnader pr. plass: Dette er den regelen som det har vært jobbet mest med 
i casekommunene. Erfaringene kan oppsummeres slik: det finnes ingen norm for hvor mye som er 
«vesentlig lavere lønnskostnader» i private barnehager. Det er dessuten uklart hvordan man skal 
beregne lønnskostnadene i barnehagene. Det gjelder spesielt kostnader til bygningsdrift. Det er for 
det tredje uklart hvilken saksgang som er akseptabel i slike tilsynssaker. 
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2 Mandat og metode 
2.1 Mandatet 
Dette prosjektet har hatt som formål å kartlegge kommunenes erfaringer med reglene i barnehage-
loven om private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Dette omhandler regelverket som er lovf-
estet i barnehageloven §§ 14 a, 16 a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente, ikke-kommunale 
barnehager.  

Vi har hatt som mandat å besvare to hovedspørsmål: 

► I hvilken grad bruker kommunene reglene i barnehageloven §§ 14 a og 16 a? 
► Hvilke erfaringer har kommunene med bruken av disse reglene? 

Undersøkelsen har som formål å kartlegge kommunenes erfaringer med å praktisere regelverket 
om bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager. Det er dermed kommunenes 
praksis innenfor dagens regelverk som er tema for prosjektet. Prosjektet har ikke hatt som mandat 
å vurdere eventuelle behov for endringer eller å foreslå potensielle forbedringer i regelverket.  

Kartleggingen har kun fokus på barnehageloven §§ 14 a og 16 a. Kommunenes erfaringer med 
kontroll av øvrige forhold knyttet til tilskudd til private barnehager (eksempelvis antall barn) har ikke 
blitt kartlagt. 

2.2 Barnehageloven §§ 14 a og 16 a 
Barnehageloven § 14 a sier at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barne-
hagen til gode. Loven presiserer at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dette innebærer at 
følgende vilkår ikke må være brutt: 

► Kostnader skal kun vedrøre barnehagen 
I § 14 a første ledd bokstav a står det at «barnehagen kan bare belaste kostnader som direkte 
vedrører godkjent drift av barnehagen». Det vil si at alle transaksjoner som kostnadsføres i 
barnehagens resultatregnskap, må være knyttet til barnehagedriften som kommunen har god-
kjent etter barnehageloven. Det skal ikke forekomme kryss-subsidiering mellom barnehagen og 
annen virksomhet. 

► Transaksjoner med nærstående part 
I § 14 a første ledd bokstav b står det at «barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nær-
stående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på 
vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom 
uavhengige parter». Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at «Når barnehagen kjøper varer 
og tjenester av eieren eller nærstående, vil det være risiko for at det fastsettes priser og 
kontraktsvilkår som ikke anses som markedsmessige»1. Det er ikke forbud mot handel med 
nærstående, men barnehageeier må dokumentere at transaksjoner ikke innebærer høyere 
kompensasjon enn normalt for ytelsen barnehagen kjøper. Som eiers nærstående menes 
nærstående som nevnt i aksjeloven § 1-5 første ledd. 

  

                                                      
1 Prop. 98 L (2011-2012), pkt. 6.2.3 
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► Personalkostnader 
I § 14 a første ledd bokstav c står det at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personal-
kostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager». For å 
vurdere dette må kommunen sammenligne personalkostnader ut fra lokale forhold i 
kommunen. Det er ikke ulovlig med en annen personalsammensetning og en annen lønns-
struktur enn i kommunale barnehager, men personalkostnadene kan ikke være «vesentlig» 
lavere. Måten kommunene kan vurdere dette på, er å sammenligne personalkostnader pr. 
heltidsplass i barnehagen mot hva kommunen selv har. Dersom kommunene ikke har egne 
barnehager, må de bruke tallene som er grunnlaget for beregning av nasjonale satser.  

► Dokumentasjonskrav 
I § 14 a tredje ledd er det et krav om at barnehageeier skal kunne dokumentere bruk av 
tilskudd og foreldrebetaling i samsvar med første ledd. Dette skal gjøres på forespørsel i tillegg 
til kravene i økonomiforskriftenes § 4 første ledd om årlig rapporterings- og opplysningsplikt 
som i praksis utøves ved å fylle ut et skjema som leveres i BASIL. I økonomiforskriftens § 4 
andre ledd står det at kommunen til enhver tid kan kreve de opplysningene og den 
dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn etter barnehageloven. 

Sanksjonsmidler 
Barnehageloven § 16 a sier at kommunen kan holde tilbake tilskudd eller redusere tilskudd til ikke-
kommunale barnehager dersom krav i § 14 a eller i økonomiforskriften ikke er oppfylt. Det er også 
hjemmel for krav om tilbakebetaling av tilskudd. Tilbakehold, reduksjon eller tilbakebetaling av 
tilskudd skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomiske betydning. 

Kommunene kan håndheve disse reglene ved å gjøre tilsyn med de private barnehagene. Mange 
kommuner omtaler slikt tilsyn f.eks. som regnskapskontroll, økonomikontroll av poster i årsregn-
skapet til barnehager, at de har gjennomgått regnskapet eller sjekk av innrapporterte tall. 

Forskriften om regnskapsplikt sier at den private barnehagen skal levere regnskap etter barne-
hageloven krav. Dette er en forutsetning for at kommunen skal kunne håndheve reglene. 

2.3 Metode  
Funnene som presenteres i rapporten baserer seg på både kvalitative og kvantitative data og 
analyser. For å få et bilde av situasjonen knyttet til økonomikontroll på nasjonalt nivå, er det 
gjennomført en landsomfattende spørreundersøkelse av alle kommuner med private barnehager. 
Kvalitative intervjuer i åtte utvalgte kommuner har gitt dybdeinformasjon om hvordan kommuner 
tolker regelverket, hvordan de har gått frem for å kontrollere barnehagenes bruk av tilskudd iht. 
barnehagelovens § 14 a og deres erfaringer med bruk av regelverket. 

2.4 Tidligere undersøkelser 
Det er tidligere laget to rapporter om kommunenes erfaringer med håndtering av regelverket i 
barnehageloven om private barnehager: 

► Rapporten «Erfaring med likebehandling» (Agenda Kaupang 2013)  
► Rapporten «Kommunen som barnehagemyndighet» (Agenda Kaupang 2015) 

I begge rapportene er det drøftet om kommunen har tilstrekkelig kompetanse og redskaper til å 
gjøre jobben som barnehagemyndighet. Konklusjonen er at kontrollen ikke er spesielt god. 
Kompetanse og kapasitet varierer, men den største utfordringen er at det statlige regelverket er 
manglende og uklart. Heller ikke de største kommunene klarer å få til en rimelig god kontroll med 
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private barnehager. Det er vanskelig å si når reglene er brutt og de mangler sanksjonsmidler. Dette 
gjelder også økonomisk kontroll etter § 14 a. 

Tidligere forskning støtter altså ikke en hypotese om at regelverket er klart og enkelt å benytte. 
Hypotesen er at det har skjedd lite kontroll og at det er oppnådd få tilbakebetalinger av tilskudd. 
Det er denne hypotesen som er testet i prosjektet. 

For å teste denne hypotesen er det gjort to undersøkelser: 

► Spørreundersøkelse til alle kommuner med private barnehager der vi har spurt om de har 
drevet tilsyn, hva de har oppnådd og hvordan de opplever regelverket? Hvis kommunene har 
drevet mye tilsyn, har oppnådd en del og er fornøyd med reglene, faller hypotesen. 

► Intervjuer i de største og mest aktive kommunene. Vi ønsker nærmere kunnskap om antall 
saker, arbeidsmetoder i tilsynet og mer detaljert gjennomgang av resultatene. Vi ønsket også 
en mer detaljert beskrivelse av de eventuelle manglene i regelverket. Hypotesen er at selv de 
største og mest aktive kommunene har oppnådd lite og strever med å bruke reglene. Hvis 
disse kommunene har oppnådd mye, eller er fornøyd med regelverket, faller hypotesen. 

2.4.1 Spørreundersøkelse 
Spørreundersøkelsen ble distribuert til alle kommuner med private barnehager. Undersøkelsen ble 
sendt til kommunenes postmottak, som ble oppfordret til å videresende til barnehageansvarlig i 
kommunen. Undersøkelsen ble sendt til 278 kommuner. 227 kommuner har svart på spørreunder-
søkelsen. Dette gir en svarprosent på 81,7. Tabell 2-1 under gir en oversikt over utvalget og svar-
prosent, kategorisert iht. kommunestørrelse. Her fremgår det at svarprosenten er høyere blant de 
største kommunene enn blant mellomstore og små kommuner. Det er kun fem kommuner med 
over 20 000 innbyggere som ikke har besvart undersøkelsen. 

Tabell 2-1 Utvalg og svarprosent 

Kommunestørrelse Kommuner i utvalget Kommuner som har 
besvart undersøkelsen 

Svarprosent 

Under 5 000 87 65 74,7 % 

5 000–20 000 134 110 82,1 % 

Over 20 000 57 52 91,2 % 

Totalt 278 227 81,7 % 

Inndelingen av kommunestørrelse er gjort etter samme metode som SSB benytter i sine analyser. 
Formålet med inndelingen er å undersøke eventuelle forskjeller mellom små, mellomstore og store 
kommuner. Inndelingen etter kommunestørrelse bruker vi også i gjennomgangen av resultater fra 
spørreundersøkelsen i kapittel 3.  

Før spørreskjemaet ble sendt ut til alle mottakere, ble det pilottestet og kvalitetssikret i tre 
kommuner (Bærum, Lier og Oslo). Dette ga verdifulle innspill til endringer og justeringer, og førte til 
at spørsmålsformuleringer og svaralternativer ble enda mer relevante og presise. 
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Spørsmålene som ble stilt i spørreskjemaet var delt i to hovedtemaer: 

► Omfang og resultater av økonomikontroll av private barnehager 
► Kommunenes vurderinger av dagens regelverk 

Formålet med spørreundersøkelsen var også todelt. For det første gir undersøkelsen kvantifiserbar 
informasjon om kommunenes omfang av kontroll av private barnehager i henhold til barnehage-
loven § 14 a og deres vurderinger av regelverket. For det andre dannet spørreundersøkelsen 
grunnlag for å velge ut kommuner til den påfølgende intervju-undersøkelsen. Vi brukte følgende 
kriterier for utvalg av casekommuner: 

► Hvorvidt kommunene har kontrollert om private barnehager etterlever barnehageloven § 14 a 
► Hvorvidt kommunene har beskrevet fremgangsmåten for slik kontroll (i åpent svarfelt) 
► Hvorvidt kommunene har avdekket brudd på regelverket i § 14 a 
► Hvorvidt kommunene har retter krav om tilbakebetaling i tråd med § 16 a 
► Hvorvidt kommunene har mottatt tilbakebetaling i tråd med § 16 a 

Ingen av kommunene som besvarte spørreundersøkelsen oppfylte alle disse kriteriene. Ved å sikre 
at utvalget av casekommuner til sammen dekket disse punktene, lå det likevel godt til rette for å nå 
ut til kommuner som både har gjennomført kontroll, som har rutiner eller metoder for kontroll som vi 
anså som interessant å høre mer om og som har avdekket brudd.  

2.4.2 Casestudier 
Formålet med casestudiene var å få et grundigere innblikk i kommunenes arbeid med kontroll av 
private barnehagers etterlevelse av barnehageloven § 14 a. Blant annet ønsket vi å undersøke 
hvordan kommunene forstår og tolker regelverket, hvordan de har forsøkt å undersøke hvorvidt 
barnehagene følger bestemmelsene i loven og hvilke resultater undersøkelsene eventuelt har gitt.  

Med utgangspunkt i kriteriene som er beskrevet over, sendte vi invitasjon til 20 kommuner om å 
delta i undersøkelsen.2 13 kommuner svarte positivt på denne invitasjonen og tre kommuner 
ønsket ikke å delta utover spørreundersøkelsen. Fire kommuner svarte ikke på henvendelsen.  
Åtte av kommunene som svarte positivt på invitasjonen, ble valgt ut som casekommunene i under-
søkelsen. Tabell 2-2 nedenfor gjør rede for utvalget av de åtte casekommunene som inngår i 
undersøkelsen. 

  

                                                      
2 Invitasjonen om å delta som casekommune ble sendt ut før spørreundersøkelsen var avsluttet. Enkelte 
kommuner har derfor ikke blitt invitert, selv om de oppfyller de nevnte kriteriene for utvelgelse. Dette handler 
imidlertid om et fåtall kommuner 
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Tabell 2-2 Casekommuner 

Kommune Begrunnelse for valg av casekommuner (basert på svar i spørreskjema) 

Har 
kontrollert 
etterlevelse 
av § 14 a 

Har gitt en 
nærmere 
beskrivelse av 
fremgangsmåten  

Har avdekket 
brudd på § 14 a 

Har rettet krav 
om tilbake-
betaling iht.  
§ 16 a 

Har mottatt 
tilbakebetaling 
iht. § 16 a 

Eidsvoll x x    

Kristiansand x x    

Lillehammer x  x x  

Os x  x x  

Oslo x  x x  

Skedsmo x  x x x 

Ski x x x   

Skien x x x x  

Vi understreker at denne oversikten viser det som var utgangspunktet for utvelgelse av case-
kommuner da spørreundersøkelsen ble gjennomført. Enkelte av disse kommunene har saker 
under behandling, og dette gir dermed nødvendigvis ikke et riktig bilde i forhold til situasjonen på 
intervjutidspunktet og slik den er i skrivende stund.  

De fleste intervjuene har blitt gjennomført ved at vi har besøkt de aktuelle kommunene.  
I Kristiansand kommune ble intervjuet gjennomført på telefon. Vi har fortrinnsvis intervjuet 
kommunalsjef/barnehagesjef, barnehagekonsulent, økonomisjef, og/eller økonomikonsulent i 
kommunene. I forbindelse med kommunebesøkene ba vi også om tilgang til relevante dokumenter 
for å supplere kartleggingen av kommunenes arbeid. 

Intervjuene ble gjennomført over to–tre timer, alt etter hvor mange tilsynssaker kommunene hadde 
hatt. Intervjuene hadde en fast mal, der temaene var organisering av barnehagemyndigheten, 
regnskapskompetanse, metode for utvelgelse av tilsynsobjekter og gjennomgang av hver tilsyns-
sak. Vi ba kommunene beskrive hvordan de hadde tolket regelverket og hvordan de mente feil/-
mislighold skulle kunne påvises/avsløres. Kommunene ble til slutt bedt om å vurdere om regel-
verket var tilstrekkelig. Spørsmålene fra spørreundersøkelsen ligger i sin helhet som vedlegg til 
rapporten. 
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3 Funn fra spørreundersøkelsen 
3.1 Omfang og resultater av økonomikontroll av private 

barnehager 
I spørreundersøkelsen ble kommunene spurt om de har kontrollert om private barnehager etter-
lever hele eller deler av § 14 a. 90 av de 227 kommunene som har besvart undersøkelsen oppga 
at har gjennomført slik kontroll. Dette tilsvarer 39,6 % av kommunene. 52,4 % av kommunene 
oppga at de ikke har gjennomført denne kontrollen og 7,9 % av respondentene oppgav at de ikke 
vet hvorvidt deres kommune har gjort dette. Figur 3-1 nedenfor viser at de største kommunene i 
vesentlig større grad enn mindre kommuner har kontrollert barnehagers etterlevelse av § 14 a.  
I figuren vises prosentandel som har gjennomført kontroll innen hver kommunegruppe, fordelt etter 
størrelse. Det vil si at 65,4 % av kommunene med mer enn 20 000 innbyggere har gjennomført slik 
kontroll. Til sammenligning har kun 27,6 % av kommunene med under 5 000 innbyggere gjort det 
samme. 

 
Figur 3-1 Andel kommuner som har kontrollert om private barnehager etterlever § 14 a, fordelt på størrelse. 

N=227 

I påfølgende spørsmål ble de 90 kommunene bedt om å oppgi omfanget av økonomikontroll av 
private barnehager de siste tre årene og resultatet av disse kontrollene. Når det gjelder omfanget 
av kontroll, viser undersøkelsen følgende: 

► 73 kommuner oppgir at de har gjennomgått eller vurdert (i form av analyse, kartlegging, 
risikovurdering el.) barnehageregnskap i tråd med § 14 a i en eller flere barnehager. På 
oppfølgende spørsmål om å gi en nærmere beskrivelse av hvilke kontroller som er foretatt, 
oppgir flertallet av kommunene at de har gjennomgått barnehagenes årsregnskap. 
Kommunenes svar indikerer at dette varierer fra overordnet gjennomgang3 av regnskap 
og/eller skjønnsmessige4 vurderinger, til mer grundig og systematisk kontroll.  

                                                      
3 Overordnet gjennomgang betyr i denne sammenhengen eksempelvis analyse av regnskapsdata fra private 
barnehager 
4 Skjønnsmessige vurderinger gjøres eksempelvis ved å se om noen poster skiller seg ut i regnskapsskjemaet 
som leveres i BASIL 
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► 28 kommuner oppgir at de har hatt økonomisk tilsyn i tråd med § 14 a i en eller flere 
barnehager 

► 17 kommuner oppgir at tilsyn er gjennomført/avsluttet i en eller flere barnehager 

Undersøkelsen viser videre at 11 kommuner (hvorav seks er casekommuner i denne under-
søkelsen) har avdekket brudd på § 14 a i en eller flere barnehager. Med andre ord er det seks 
kommuner som har gjennomført tilsyn, som ikke har avdekket brudd. Kommunene har avdekket 
følgende regelbrudd: 

► I fem av 11 kommuner er det funnet at en eller flere barnehager er belastet for kostnader som 
ikke direkte gjelder barnehagedriften 

► I syv av 11 kommuner er det funnet at en eller flere barnehager har overfor eier, eller eiers 
nærstående eller selskap i samme konsert som eier, foretatt transaksjoner og belastet 
kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt 
mellom uavhengige parter 

► I ti av 11 kommuner det funnet at personalkostnadene i en eller flere barnehager er vesentlig 
lavere enn i tilsvarende kommunale barnehager 

Blant kommunene som har avdekket regelbrudd, har åtte kommuner (fem av disse er case-
kommuner i denne undersøkelsen) krevd tilbakebetaling i tråd med § 16 a. Kun én kommune 
hadde mottatt tilbakebetaling i tråd med § 16 a da spørreundersøkelsen ble gjennomført. 

Fem kommuner har opplevd at private barnehager har påklaget kommunens krav etter §§ 14 a 
eller 16 a til Fylkesmannen. 

Figuren nedenfor oppsummerer spørreundersøkelsens funn om omfang og resultater av økonomi-
kontroll av private barnehager i henhold til barnehageloven §§ 14 a og 16 a. 

 
Figur 3-2 Omfang av og resultater av økonomikontroll av private barnehager. N=227 

Hva kan forklare det synkende antallet kommuner på veien fra kontroll til tilsyn og videre til ev. 
avdekking av regelbrudd? I tabell 3-1 på neste side viser vi hvordan denne tendensen samvarierer 
med kommunestørrelse. Her kommer det tydelig frem at de store kommunene i større grad enn 
mindre kommuner både kontrollerer de private barnehagene (slik vi også så i figur 3-1), gjennom-
fører tilsyn og avdekker brudd.  
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For øvrig fremgår det også av spørreundersøkelsen at kommunene som har gjennomført tilsyn og 
avdekket brudd i større grad vurderer at de har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet knyttet til 
private barnehagers bruk av private midler enn kommuner som kun har gjennomført kontroll iht.  
§ 14 a, men ikke gått videre til tilsyn. 

Tabell 3-1 Omfang og resultater av økonomikontroll av private barnehager, fordelt på kommunestørrelse. 
Tabellen viser antall og andel innenfor hver kommunegruppe. N=227 

 Under 5 000 
innbyggere 

Mellom 5 000 og 
20 000 
innbyggere 

Over 20 000 
innbyggere 

Totalt 

 (N=65) (N=110) (N=52) (N=227) 

 Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel 

Kontrollert etterlevelse 
av § 14 a 

18 27,7 % 38 34,5 % 34 65,4 % 90 39,6 % 

Gjennomgått 
barnehagers regnskap 

13 20,0 % 33 30,0 % 27 51,9 % 73 32,2 % 

Hatt økonomisk tilsyn 3 4,6 % 11 10,0 % 14 26,9 % 28 12,3 % 

Gjennomført/avsluttet 
tilsyn 

2 3,1 % 7 6,4 % 8 15,4 % 17 7,5 % 

Avdekket brudd på  
§ 14 a 

1 1,5 % 3 2,7 % 7 13,5 % 11 4,8 % 

Krevd tilbakebetaling i 
tråd med § 16 a 

0 0,0 % 2 1,8 % 6 11,5 % 8 3,5 % 

Fått kravet påklaget til 
Fylkesmannen 

0 0,0 % 0 0,0 % 5 9,6 % 5 2,2 % 

Mottatt tilbakebetaling 0 0,0 % 0 0,0 % 1 1,9 % 1 0,4 % 

Det synkende antallet kommuner som illustreres i figur 3-2 og tabell 3-1 kunne også tenkes å ha 
sammenheng med kommunenes holdninger og synspunkter på regelverket. Analysen viser 
imidlertid ingen åpenbare forskjeller mellom kommuner som kun har gjennomført regnskaps-
kontroll, kommuner som har gjennomført tilsyn og kommuner som har avdekket regelbrudd, verken 
når det kommer til syn på om reglene i barnehageloven § 14 a er et godt verktøy for å sikre at 
offentlige midler og foreldrebetaling til private barnehager kommer barna til gode, eller hvorvidt 
reglene i §§ 14 a og 16 a er uklare og vanskelige å håndheve.  

Her er det imidlertid en forskjell mellom de 90 kommunene som har kontrollert om private barne-
hager etterlever regelverket og de kommunene som ikke har gjennomført noen kontroll i det hele 
tatt. Dette og andre vurderinger av regelverket ser vi nærmere på i neste kapittel. 
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3.2 Kommunenes vurderinger av dagens regler 
I tillegg til å oppgi omfang og resultater av kontroll med private barnehager, har kommunene også 
blitt bedt om å vurdere mulighetene for å håndheve reglene i § 14 a. Figur 3-3 under viser 
kommunenes vurderinger av ulike utsagn, på en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig). 

 
Figur 3-3 Kommunenes vurdering av muligheten for å håndheve reglene i § 14 a. Prosentandeler. N=199 

Ved å gruppere kommunene som har sagt seg henholdsvis mest uenig (1 og 2) og mest enig (5 og 
6) i disse påstandene, gis følgende bilde: 

► Kommunene har delte meninger om hvorvidt reglene i barnehageloven § 14 a er et godt 
verktøy for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling til private barnehager kommer barna 
til gode. 32,6 % av kommunene er uenige i at reglene er et godt verktøy, mens 27,7 % er 
enige. 

► Kommunene er også noe delt i synet på om de har kompetanse5 til å kontrollere bruk av midler 
i private barnehager etter § 14 a. Mens 21,4 % av kommunene mener at de ikke har 
kompetanse, vurderer 35,5 % at de har tilstrekkelig kompetanse. 

► Når det kommer til kapasitet er kommunene mer samstemte. Et flertall av kommunene (53,4 %) 
er uenige i påstanden om at de har kapasitet til å føre tilsyn med bruk av offentlige tilskudd i 
private barnehager i tråd med § 14 a. Et mindretall på 12,3 % mener at de har slik kapasitet. 

► Til slutt viser figuren at andelen kommuner som er enig i at reglene er lite klare og utfordrende 
å håndheve (35,5 %) er nesten dobbelt så stor som andelen kommuner som ikke er enig i at 
dette er tilfellet (18,4 %). 

For øvrig viser analysen at kommunene som i størst grad vurderer å ha tilstrekkelig kompetanse,  
i størst grad også er enige i at reglene i barnehagelovens § 14 a er et godt verktøy. Disse 
kommunene er også mindre enige i at reglene i §§ 14 a og 16 a er uklare og vanskelige å hånd-
heve, sammenlignet med kommuner som oppgir å ha lavere kompetanse. 

                                                      
5 Det er ikke definert hva kommunene legger i kompetansebegrepet 
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Figur 3-4 under viser at kommunene som oppgir at de ikke har kontrollert de private barnehagenes 
etterlevelse av § 14 a, vurderer å ha både mindre kompetanse og lavere kapasitet enn 
kommunene som har gjennomført slik kontroll. Når det gjelder synet på om reglene er et godt 
verktøy for å sikre at offentlige midler til private barnehager kommer barna til gode, er imidlertid 
kommunene som ikke har gjennomført kontroll iht. § 14 a mer positive. Dessuten synes de i mindre 
grad at reglene er uklare og vanskelige å håndheve, sammenlignet med kommuner som har 
gjennomført kontroll. Undersøkelsen gir ikke entydige svar på hvorfor det er slik. Disse 
kommunene har imidlertid ikke praktisert regelverket og svarene bør derfor tolkes deretter.  

 

Figur 3-4 Kommunenes vurdering av muligheten for å håndheve reglene i § 14 a. Fordelt på kommuner som 
har og som ikke har kontrollert barnehagenes etterlevelse av § 14 a. Gjennomsnitt (1-6). N=199 

Analysen viser også at det er de største kommunene som i størst grad vurderer å ha tilstrekkelig 
kompetanse til å kontrollere de private barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling. 
Dette illustreres i figur 3-5 under. Når det gjelder kapasitet til å gjennomføre slik kontroll, fremgår det 
imidlertid mindre forskjell mellom små og store kommuner. Her er det, noe overraskende, de små 
kommunene som i størst grad har mest positive vurderinger. For øvrig viser undersøkelsen at de 
større kommunene har mer negative vurderinger av regelverket enn mindre kommuner. Dette 
kommer til syne både ved at større kommuner stiller seg mest negative til at reglene i barnehage-
loven § 14 a er et godt verktøy for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling til private barne-
hager kommer barna til gode og i størst grad er enige i at reglene i §§ 14 a og 16 a er uklare og 
vanskelige å håndheve. 
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Figur 3-5 Kommunenes vurdering av muligheten for å håndheve reglene i § 14 a. Fordelt på kommune-
størrelse. Gjennomsnitt (1-6). N=199 

Kommunene i spørreundersøkelsen har også fått anledning til å knytte ytterligere kommentarer til 
disse påstandene. Her påpeker flere kommuner at regelverket er for lite konkret, at det gir for stort 
rom for individuell tolkning og skjønnsmessige vurderinger og at det er vanskelig å etterprøve og 
håndheve barnehagenes etterlevelse av regelverket. Blant annet påpekes det at ord som 
«vesentlig» og «rimelig» er for lite presise og at det er ønskelig med tydeligere kriterier for kontroll.  

Flere kommuner oppgir også at de ikke utøver slik kontroll, både på grunn av manglende 
kompetanse og at dette arbeidet er svært tidkrevende og omfattende. Særlig oppgir de mindre 
kommunene at de har utfordringer med kompetanse og kapasitet til å håndheve regelverket. Det 
fremheves også at det er spesielt krevende å forholde seg til regnskap i store barnehagekonsern i 
slike sammenhenger. 

Vi har også spurt kommunene om deres kjennskap til regelverket og graden av kommunikasjon 
med barnehagene vedrørende disse reglene. Kommunenes svar vises i figur 3-6 nedenfor. 

 

Figur 3-6 Kommunenes vurderinger av eget kjennskap til regelverket og graden av kommunikasjon med de 
private barnehagene. Prosentandeler. N=202 
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Når vi grupperer kommunene etter hvem som er mest enig (5 og 6) og mest uenig (1 og 2), viser 
figuren at: 

► Et flertall av kommunene oppgir at de er godt kjent med regelverket om bruk av tilskudd og 
foreldrebetaling i private barnehager. 62,7 % er enige i denne påstanden, mens kun 3,5 % er 
uenige. 

► Ikke alle kommuner informerer de private barnehagene om barnehagelovens §§ 14 a og 16 a. 
38,1 % av kommunene oppgir at de gjør dette, mens 16,4 % er uenige i denne påstanden. 

► Et mindretall av kommunene tar kontakt med barnehagenes revisor for å forstå hvorvidt barne-
hagenes regnskap er i tråd med § 14 a. 27,5 % av kommunene er enige i påstanden om at de 
gjør dette, mens 40,8 % er uenige. I et åpent oppfølgingsspørsmål oppgir flere av disse 
kommunene at de først og fremst forholder seg til barnehagenes eier og/eller regnskapsfører, 
fremfor revisor. 

Kommuner som ikke har gjennomført kontroll av barnehager i tråd med § 14 a, er i mindre grad 
kjent med regelverket og informerer i mindre grad de private barnehagene om de aktuelle reglene 
enn kommuner som har gjennomført kontroll. Dette illustreres i figur 3-7 nedenfor. 

 
Figur 3-7 Kommunenes vurderinger av eget kjennskap til regelverket og graden av kommunikasjon med de 

private barnehagene, fordelt på kommuner som har og som ikke har kontrollert barnehagenes 
etterlevelse av § 14 a. Gjennomsnitt (1-6). N=202 

Neste figur, viser at de største kommunene i større grad enn mindre kommuner oppgir at de er 
kjent med reglene om bruk av tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager, at de informerer 
barnehagene om det aktuelle lovverket og at de tar kontakt med barnehagenes revisor ved behov. 
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Figur 3-8 Kommunenes vurderinger av eget kjennskap til regelverket og graden av kommunikasjon med de 
private barnehagene. Fordelt på kommunestørrelse. Gjennomsnitt (1-6). N=202 

I neste kapittel går vi mer i dybden på åtte kommuners erfaringer med å praktisere regelverket i 
barnehageloven §§ 14 a og 16 a. 
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4 Funn fra casekommunebesøkene 
4.1 Kommuner og saker 
Det er fattet tilsynsvedtak med hjemmel i § 14 a i 26 saker i casekommunene, dersom man regner 
en sak pr. barnehage. Det er krevd tilbake penger i 26 saker. Av disse har åtte akseptert vedtaket, 
mens 13 saker er gått som klagesaker til Fylkesmannen på undersøkelsestidspunktet. Én 
kommune har til dags dato fått medhold i én klagesak.  

Det er bare fem av de åtte casekommunene som har åpnet tilsynssaker med hjemmel i § 14 a.  
I de tre siste kommunene er barnehageregnskapene gjennomgått, uten at det er åpnet tilsyns-
saker. Saksmengden og utfallet av sakene fremgår av tabell 4-1 nedenfor. 

Tabell 4-1 Saksmengde og utfall av sakene 

Kommune Tilsynssaker 
med vedtak 

Krav om 
tilbakebetaling 

Klagesaker til 
Fylkesmannen 

Medhold for 
kommunen hos 
Fylkesmannen 

Vedtak 
ikke 
påklaget 

Eidsvoll 0     

Kristiansand 0     

Lillehammer 3 3 3 0 0 

Os 2 2 0 0 0 

Oslo 6 6 2 0 1 

Skedsmo 9 9 2 1 7 

Ski 0     

Skien 6 6 6 0 0 

Sum 26 26 13 1 8 

Vi har tatt med to saker fra Os, der det formelt sett ikke var fattet vedtak ved intervjutidspunktet 
(23.05.17), men der det var sendt ut forhåndsvarsel om vedtak.  

I Oslo kommune ble tre av vedtakene opphevet av bydelene og i en annen sak er ikke klagefristen 
på vedtaket gått ut. 

Sakene kan også oppsummeres etter hvilken hjemmel som er benyttet når vedtak er fattet. I noen 
saker er det påvist brudd på flere av reglene, derfor vil antall brudd være flere enn antall saker. 
Reglene om vesentlig lavere lønnsutgifter er benyttet som hjemmel i mer enn halvparten av ved-
takene. Reglene om overpris på tjenester fra eier er minst brukt. Tall for hver kommune fremgår av 
tabell 4-2 nedenfor. Vi har fjernet de to sakene i Oslo som ble avgjort uten krav om tilbakebetaling. 
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Tabell 4-2 Antall brudd innenfor de ulike hjemlene i loven 
Kommune Utgifter til annet 

enn barnehage 
Overpris på tjenester 
fra eier m.m. 

Vesentlig lavere 
lønnskostnader 

Sum brudd 

Eidsvoll 0 0 0 0 

Kristiansand 0 0 0 0 

Lillehammer 0 0 3 3 

Os 2 0 0 2 

Oslo 4 1 5 10 

Skedsmo 8 3 1 12 

Ski  0 0 0 0 

Skien 0 0 6 6 

Sum 14 4 15 33 

Antakelig er det ikke gjennomført mange flere tilsyn i andre kommuner enn de vi har fanget opp i 
intervjukommunene. I spørreundersøkelsen var det 17 kommuner som opplyste at de hadde 
avsluttet tilsyn. I intervjuene finner vi fem slike kommuner.  

Spørreundersøkelsen har en svarprosent på 81,7. Det er derfor grunn til å tro at det ikke er mer 
enn 2–3 kommuner utenom intervjukommunene som har avsluttet tilsyn og krevd tilbake penger.  

I resten av kapittelet vil vi beskrive noen av sakene i casekommunene litt mer detaljert.  

Lillehammer 
Lillehammer kommune gjennomførte et bredt tilsyn i 2014. De tok utgangspunkt i alle barnehagene 
og hentet ut regnskapet til samtlige. Regnskapsanalysene viste at det var tre barnehager som 
hadde vesentlig lavere personalutgifter. I 2016 fattet kommunen vedtak om tilbakebetaling av 
tilskudd fra disse tre barnehagene. Sakene ble klaget inn for Fylkesmannen høsten 2016. I april 
2017 fattet Fylkesmannen vedtak og gav de private barnehagene medhold.  

Skien 
Skien kommune startet økonomikontroll i 2014 ved å innhente årsregnskapet for private barne-
hager. Formålet var å analysere lønnsutgiftene. For å komme dypere i analysene bad de om at 
private barnehager skilte ut lønnskostnadene til renhold og vaktmestere, slik at man fikk et likt 
sammenligningsgrunnlag. Dette motsatte en av barnehagene seg. Skien krevde i 2016 tilbake 
tilskudd for 2013 og 2014 fra seks barnehager. Barnehagene klaget vedtaket inn for Fylkesmannen 
i januar 2017. Først da saken hadde gått til Fylkesmannen, fikk kommunen tilstrekkelige opp-
lysninger. Fylkesmannen ga 22. mai 2017 barnehagene medhold med begrunnelse i at 
kommunene burde hentet inn disse opplysningene tidligere. 

Skedsmo 
Skedsmo kommune har hatt 12 tilsyn og det ble fattet vedtak om tilbakebetalingskrav i ni av disse. 
Syv vedtak ble ikke påklaget og tilbakebetalingskravene er iverksatt. Sakene har vært mot familie-
barnehager og gjelder ulike år i perioden 2013–2016. Kommunen har funnet brudd på alle tre 
reglene i § 14 a. Kommunen har foreløpig ikke ført saker mot barnehager i de store kjedene.  
To barnehager har påklaget vedtaket til Fylkesmannen. I den ene klagen fikk kommunen medhold, 
mens i den andre klagesaken fikk barnehagen delvis medhold. Den sistnevnte saken er ennå ikke 
avsluttet. Begge klagesakene dreide seg om transaksjoner med nærstående part.  
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Kristiansand 
Kristiansand kommune har benyttet seg av et analyseverktøy som er laget i Stavanger kommune. 
På den måten analyserer man blant annet at lønnskostnadene virker rimelige. De har ikke åpnet 
tilsynssaker med bakgrunn i analyser av personalkostnader. Kommunen mener det er vanskelig å 
vite hva som er riktige grenseverdier for vesentlighet. 

Eidsvoll 
Eidsvoll kommune har gjort analyser av personalkostnader og priser på tjenester fra eier, men har 
ikke åpnet tilsynssaker. Kommunen synes det er vanskelig å vite hva som er vesentlig og er usikre 
på hvilke utgifter som skal med i personalkostnadene. De er også usikre på hvilken faktor man skal 
bruke for å regne små barn om til store barn; 1,8 eller 2. Kommunen har også hatt én gjennom-
gang av tjenester kjøpt fra eier. Kommunen synes det er vanskelig å vurdere hva som normalt er 
markedsleie for bygninger og hva som er normale priser for forretningsførsel.  

Oslo 
I Oslo komme har hver bydel sin egen barnehagemyndighet. Oslo har imidlertid valgt å gjennom-
føre et felles økonomisk tilsyn for hele kommunen, for å samle kreftene og få fart på dette arbeidet. 
Denne kampanjen startet høsten 2015. 

Oslo kommune har gjennomgått alle barnehageregnskapene for 2014 systematisk ved hjelp av et 
regneark utarbeidet i Stavanger kommune. Det er åpnet tilsyn mot barnehager som har utmerket 
seg med avvikende tall i økonomianalysene. Oslo fattet vinteren 2016/2017 vedtak i seks tilsyns-
saker etter § 14 a. To andre saker ble avsluttet uten funn av feil. To vedtak ble klaget inn for 
Fylkesmannen. Kommunen har gjort analyser av personalkostnader og unormale kostnader på 
andre utgiftsarter.  

I juni 2017 (etter intervjuene) fattet Fylkesmannen vedtak til støtte for de to klagerne. Kommunen 
har dessuten i sommer omgjort et vedtak til fordel for barnehagen (avsluttet tilsynet uten krav om 
tilbakebetaling). Fem av seks saker er avsluttet uten tilbakebetaling av tilskudd. 

Os 
Os kommune startet våren 2016 tilsyn hos barnehageeier med to barnehager, på grunnlag av at 
barnehagen var i en økonomisk krevende situasjon. Kommunen har ikke hatt noen generell 
økonomigjennomgang i alle private barnehager. 85 % av plassene er private. Krav om tilbake-
betaling av tilskudd er varslet, men det er formelt sett ennå ikke fattet vedtak i sakene p.t. 
(september 2017). Vi har tatt med disse sakene, ettersom det er varslet avgjørelse i sakene. 

Ski 
Ski kommune har innledet tilsyn mot én barnehage etter § 14 a. Kommunen har gjennomgått regn-
skapene til de private barnehagene systematisk for å finne fram til barnehager med kostnader som 
skiller seg ut fra de andre. I de tilfellene man har funnet avvik, viste det seg at alt som barnehagen 
hadde gjort, var lovlige tiltak. Kommunen fant derfor ikke grunnlag for å kreve tilbakebetaling. Når 
det gjelder lønnsforskjeller, har kommunen valgt å se på bemanningsfaktor i stedet for lønnsutgift 
pr. plass.  
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4.2 Framgangsmåte ved økonomisk kontroll og tilsyn 
En forutsetning for økonomitilsyn i private barnehager er at kommunen får tilgang til relevant 
informasjon. Undersøkelsen viser at kommunene stort sett har fått den informasjonen de har 
etterspurt, men at kommunene i liten grad har spurt etter detaljer i driften i private barnehager. 

§ 4 i økonomiforskriften til barnehageloven gir kommunene til enhver tid rett til å kreve de 
opplysningene og den dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn etter barne-
hageloven.  

Kommunene tolker innsynsretten slik at de kan spørre om det de ønsker for å belyse saken. Det er 
imidlertid stor forskjell på hva kommunene ber om. Informasjonen casekommunene har bedt om er 
alt fra offentlige tilgjengelige regnskap til detaljer ned på bilagsnivå.  

Syv av åtte casekommuner har gjennomført økonomikontrollen i to trinn:  

► Først en sammenligning av nøkkeltall for å finne ut hvilke barnehager som skiller seg fra de 
andre 

► Deretter økonomisk tilsyn i de barnehagene der datagrunnlaget tyder på risiko for brudd på 
reglene 

I spørreundersøkelsen kom ikke dette skillet ordentlig fram. I casekommunene ble det derfor tatt 
med tre kommuner som hadde gjort mye arbeid med økonomianalyse i private barnehager. To av 
disse, Kristiansand og Eidsvoll kommune, hadde faktisk ikke åpnet noen formelle tilsyn. Ski 
kommune gjennomførte tilsyn med én barnehage, men fant ikke grunnlag for å kreve tilbake-
betaling. Os kommune gikk derimot rett på tilsyn, uten en slik regnskapsanalyse. 

Regnskapsanalyser 
Casekommunene har lagt stor vekt på den innledende runden med regnskapsanalyse. Det store 
antallet private barnehager og de store tilskuddsbeløpene har stilt store krav til saksbehandlingen i 
kommunene.  

Casekommunene er kommuner med svært mange private barnehager. Det er til sammen 615 
private barnehager som skal kontrolleres i de åtte kommunene. Ski har 12 og Oslo har 424. Det 
samlede utbetalte tilskuddet til private barnehager i disse kommunene i 2016 var 3,6 milliarder 
kroner. De private barnehagene er svært viktige deler av barnehagetilbudet i disse kommunene. 
De utgjør flertallet av barnehagene og omtrent halvparten av plassene i casekommunene. Tall for 
alle kommunene fremgår av tabellen under. 

Tabell 4-3 Andel private barnehager 
Kommune Antall private 

barnehager 
Andel private 
barnehager 

Andel private 
barnehagebarn 

Tilskudd mill. 
kroner 

Ski 12 38 % 27 % 67 

Skedsmo 27 59 % 39 % 156 

Eidsvoll 14 74 % 71 % 127 

Oslo kommune 424 57 % 43 % 2 297 

Lillehammer 17 59 % 59 % 110 

Skien 29 58 % 58 % 207 

Kristiansand 77 73 % 64 % 452 

Os (Hordaland) 15 88 % 85 % 146 

SUM 615 63 % 56 % 3 561 
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Oslo og Kristiansand har brukt et regneark utviklet i Stavanger kommune for økonomikontroll 
etter reglene i barnehageloven § 14 a. Kommunen kopierer inn det lovpålagte regnskapsskjemaet 
for hver barnehage og får ut nøkkeltall pr. regnskapspost automatisk. De andre casekommunene 
utenom Os har utviklet sine egne regneark for dette formålet. Oslo kommune åpnet tilsyn mot de 
barnehagene som skilte seg ut med de mest avvikende verdiene i denne regnskapsanalysen.  

Et viktig spørsmål er om kommunene har kompetanse på regnskapsanalyse i private selskaper. 
Kommunene må blant annet forholde seg til et mange ulike selskapsformer. De 617 private 
barnehagene som har sendt inn årsmelding for 2016 hadde 11 ulike selskapsformer. Omtrent 
halvparten var aksjeselskaper. 72 private barnehager var enkeltmannsforetak. Tall for alle 
kommuner og selskapsformer fremgår av tabellen under. 

Tabell 4-4  Selskapsform på private barnehager 
Eierform Kristian-

sand  
Os Ski  Skedsmo  Eidsvoll  Oslo  Lille-

hammer 
Skien  Total 

sum 

Aksjeselskap 40 9 3 10 12 205 7 12 298 

Annet foretak iht. 
særskilt lov 

2 
    

12 1 1 16 

Annet, oppgi hva: 1 
    

16 
  

17 

Ansvarlig selskap 4 
    

2 
 

1 7 

Borettslag 
     

1 
  

1 

Enkeltpersonforetak 13 
 

2 9 
 

45 1 2 72 

Forening/ lag/ 
innretning 

2 1 3 1 
 

20 
 

4 31 

Kirkelig fellesråd 1 
  

1 
 

13 
 

3 18 

Samvirkeforetak 8 4 4 4 1 48 5 6 80 

Selskap med 
begrenset ansvar 

4 
  

1 
 

1 
  

6 

Stiftelse 3 1 
 

1 1 61 3 1 71 

Totalsum 78 15 12 27 14 424 17 30 617 

Alle casekommunene mener de har tilstrekkelig kompetanse til å drive regnskapsanalyse i private 
selskaper. Dette er store kommuner med mye økonomikompetanse. I alle kommunene har barne-
hagemyndigheten samarbeidet med økonomer i økonomiavdelingen i kommunen dersom den har 
manglet egen økonomikompetanse. I flere av kommunene har man også knyttet til seg en jurist i 
dette arbeidet. De fleste kommuner har økonomer med erfaring fra privat regnskap. 

To av casekommunene har bare etterspurt det obligatoriske årsregnskapet. Det er de to kommunene 
som ikke har åpnet tilsyn mot noen private barnehager (Eidsvoll og Kristiansand). Ski kommune har 
bedt om, og fått, utfyllende opplysninger om utgifter til transaksjoner med nærstående, samt vedr. 
pensjonskostnader. De fem øvrige har i varierende grad etterspurt ytterligere data som lønnings-
lister, arbeidsavtaler, hovedbøker og hovedboks bilag.  

Kommunene har stort sett fått det datamaterialet de har bedt om, men det har tatt lang tid og kostet 
mange arbeidstimer.  
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Os sier det slik: 

 

Unntaket er i Skien, der kommunens barnehagemyndighet først ble nektet innsyn i lønningslister/-
arbeidsavtaler i enkelte private barnehager. Skien valgte å fatte vedtak i tilsynssaken med bak-
grunn i informasjonen de hadde. Opplysningene de først ikke fikk tilgang til ble lagt frem rett før 
saken var sendt som klage til Fylkesmannen. Fylkesmannen ga klageren medhold på grunn av 
saksbehandlingsfeil i kommunen. Kommunen skulle ha innhentet mer detaljerte lønnsdata før 
vedtak ble truffet. 

Revisors rolle er interessant i forbindelse med tilsyn etter § 14 a. Alle private barnehager utenom 
de aller minste familiebarnehagene skal ha attestert regnskapet av autorisert revisor. Revisor 
skriver under på et skjema som blant annet angir nærstående til barnehagens eier. Man skulle tro 
at revisor kunne være en viktig ressurs for kommunene ved økonomitilsyn i private barnehager. 
Kommunen kan for eksempel spørre etter nummererte brev mellom revisor og klienten (barne-
hagen), der spørsmål til regnskapet fra revisor dokumenteres. På flere punkter overlapper revisors 
oppgave det økonomiske tilsynet etter barnehageloven § 14 a. Å sjekke om bilagene i regnskapet 
gjelder selskapets drift (og ikke private utgifter) er en kjerneoppgave for revisor. Det samme gjelder 
alle transaksjoner med selskapets eiere eller nærstående til disse.  

Intervjuene viser at ingen av casekommunene har brukt revisor som hjelper eller informant i 
forbindelse med økonomisk tilsyn i private barnehager. Oslo har begynt å etterspørre nummererte 
brev etter at dette prosjektet tok opp temaet.  

Skedsmo har kun åpnet tilsyn mot familiebarnehager. Familiebarnehager med maksimalt en 
gruppe/fire barn har ikke krav til revisjon av autorisert revisor. Erfaringen fra slike tilsyn er at 
kvaliteten på regnskapene er svært varierende i disse barnehagene. Kommunen har funnet mange 
feil i regnskapene. Utdanningskontoret har i samarbeid med kemnerkontoret hatt en gjennomgang 
av barnehageloven §§ 14, 14 a og 16, samt økonomiforskriften. Her ble det presisert hva tilskuddet 
kan brukes til og hvilke krav som stilles til blant annet dokumentasjon og føring av kostnader.  

  

«Det tok hele høsten 2016 å få tak i det vi trengte fra de to barnehagene. Vi ba om: 
• Lønnslister for alle ansatte: fikk kopier av lønnsutbetalinger, vanskelig å bruke det. Har 

ikke informasjon om stillingsprosent, tittel, overtid etc. Har også fått en oversikt på sum. 
Masse papirer, men vanskelig å avdekke lønnsnivå for hhv. pedagoger og assistenter, 
etc. Fikk noen arbeidsavtaler, men ikke en fullstendig oversikt. 

• Kontrakter og bilag på vikarbruk: Fikk kopi av noen arbeidsavtaler for vikarer. Fikk også 
for noen fast ansatte, men ikke for alle. Uryddig dokumentasjon. 

• Husleiekontrakter og bilag for husleiebetalinger: Fikk husleiekontrakt fra en av 
barnehagene. 

• Bilag og eventuelle kontrakter for andre leiekostnader: Har mest brukt årsregnskapet. 

• Kontrakter og bilag for alle barnehagens fremmedtjenester: Administrative kostnader, 
vaktmestertjenester etc.  

• Saldobalanse for 2015» 
Os kommune 
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Fylkesmannens rolle i noen av disse sakene er tatt opp i intervjuene. Barnehageloven § 14 a 
gjelder fra 2013. Da casekommunene startet sine regnskapsanalyser var det ingen rettspraksis på 
dette området. Flere av kommunene kontaktet Fylkesmannen for å få veiledning i dette arbeidet. 
Casekommunene opplever at de ikke har fått tilstrekkelig hjelp. En av historiene som går igjen, er 
at Fylkesmannen ikke kunne hjelpe til, siden embetet skulle behandle eventuelle klagesaker 
etterpå. Den hjelpen kommunene har fått i arbeidet med det økonomiske tilsynet, har de fått ved å 
snakke med andre kommuner som har «vært foran dem i løypa».  

4.3 Kostnader skal kun vedrøre barnehagen 
I § 14 a første ledd bokstav a står det at «barnehagen kan bare belaste kostnader som direkte 
vedrører godkjent drift av barnehagen». Det vil si at alle transaksjoner som kostnadsføres i barne-
hagens resultatregnskap, må være knyttet til barnehagedriften som kommunen har godkjent etter 
barnehageloven. Det skal ikke forekomme kryss-subsidiering mellom barnehagen og annen 
virksomhet. 

Av 26 påståtte brudd på reglene i § 14 a i casekommunene, er det 14 saker om kostnader som 
ikke gjelder drift av barnehagen.  

Os har saker mot to barnehager med samme eier. Selskapet er et aksjeselskap. Eier har tatt ut 
lønn i begge barnehagene. Kommunens påstand er at eieren ikke har ytt noen arbeidsinnsats i 
noen av barnehagene. Barnehagene har hatt hver sin styrer og en felles daglig leder i tillegg. 
Kommunen mener at det ikke er dokumentert hvilke oppgaver eier har utført. Kommunen vil kreve 
tilbake i underkant av 1 mill. kr for ett kalenderår.  

Vedtaket er ikke formelt fattet. Den ene av de to barnehagene ble nedlagt i løpet av 2017 og den 
andre barnehagen ble solgt i løpet av 2017. Det er den nye eieren som må forholde seg til 
kommunens krav om tilbakebetaling av tilskudd.  

Oslo har fire saker som knytter seg til utgifter kommunen mener ikke vedrører barnehagen. Den 
ene saken vedrører utgifter til bilhold. Kommunens påstand er at bilen ikke er benyttet til barne-
hagedrift, men til annen bruk. I denne saken har kommunen fått støtte av bedriftens revisor. 
Klagefristen har ikke gått ut. 

En annen sak handler om husleie. Barnehagens eier har solgt barnehagebygget til et annet firma 
og leier den tilbake. Kommunens påstand er at leieprisen er urimelig høy og at dette egentlig bare 
er en fordekt måte å ta ut kapital fra selskapet på. Overprisen på husleie er en utgift som ikke 
gjelder barnehagedriften. Det har ikke vært påstand om transaksjon mot nærstående til eier. Saken 
ble klaget inn for Fylkesmannen, som 30.06.17 gav klageren medhold. Det er ikke forbudt å betale 
høy husleie for barnehagebygg.  

Skedsmo har ni saker mot familiebarnehager. De fleste sakene dreier seg om skillet mellom 
private utgifter og utgifter til familiebarnehagen. Det vises til eksempler der oppussing føres som 
kostnad i sin helhet til barnehagedrift, men som etter kommunens vurdering burde vært skjønns-
messig fordelt på barnehagedriften og privat. Det er også saker som vedrører valg av dyrere og 
mer eksklusive løsninger enn hva som normalt brukes i barnehager.  
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I familiebarnehager kan det være en krevende grensedragning mellom å fatte vedtak etter § 14 a 
første ledd bokstav a eller bokstav b. Nedenfor er det referert til en sak der kommunen mener at 
husleien eier betaler til ektefellen er for høy, og i tillegg har barnehagedriften blitt belastet med 
vedlikeholdsutgifter kommunen mener normalt skal ligge i husleiekostnadene. 

 

Vedtakene bærer også preg av at kommunen opplever rot i regnskapene til familiebarnehagene 
som har vært under tilsyn. 

 

Når de velger ut barnehager for kontroll tar de utgangspunkt i årsregnskap levert i BASIL og 
plukker ut de som viker litt mistenkelig der de har høye kostnader. De finner mye feil i regnskapene 
til familiebarnehagene.  

  

«Kommunen ser at det kan være hensiktsmessig med gelender på utetrapp, men det er 
flere forhold som spiller inn her. Ut fra hva slags type gelender som er valgt, mener 
kommunen at det også er blitt lagt vekt på det estetiske og ikke bare hva som er praktisk 
for små barn. Gelenderet er bestilt ut fra befaring hjemme hos deg og har en relativ høy 
prisklasse. Kommunen mener derfor at kostnaden må fordeles på barnehagedrift og privat 
husholdning.» 

Endringsvedtak sak 2016/3171, Skedsmo kommune 

«Kommunen er av den oppfatning at det er naturlig at vedlikeholdskostnader, reparasjon 
med mer er inkludert i husleiekostnad. Dette er en del av huseiers ansvar, ikke leietakers. 
Ettersom du ikke har levert etterspurt dokumentasjon når det gjelder tidligere nevnte 
poster, har vi også som nevnt tidligere ingen mulighet til å undersøke om dette er bruk i 
henhold til lov og forskrift, jf. barnehageloven § 14 a første ledd bokstav a. Kommunen vil 
derfor kreve tilbake hele beløpet disse postene utgjør, totalt kr 197 868» 

Endringsvedtak sak 2015/1021, Skedsmo kommune 

«Du har sendt inn et regnskap som er lite oversiktlig og med stor grad av manglende 
dokumentasjon. Skedsmo kommune vil kreve tilbakebetalt for tidligere utbetalt tilskudd på 
bakgrunn av to forhold: 

• Manglende dokumentasjon 
• For høy andel av kostnader som skal deles på barnehagedrift og privathusholdning er 

ført på barnehagedrift» 
Endringsvedtak sak 2016/15800, Skedsmo kommune 
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Casekommunene uttrykker at det er vanskelig å føre bevis for påstander om at utgiftene går til 
andre ting enn barnehagedrift. Os kommune sier det slik: 

 

Eidsvoll, Ski, Lillehammer og Kristiansand har i liten grad undersøkt om barnehagene bruker 
penger på andre ting enn barnehagedrift. Eidsvoll mener problemet bør fanges opp i den ordinære 
regnskapsrevisjonen. 

Skien har ikke hatt nok ressurser til å gå i dybden på bestemmelsene etter bokstav a.  

4.4 Transaksjoner med nærstående part 
I § 14 a første ledd bokstav b står det at «barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående 
eller selskap i samme konsern som eier, foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller 
med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter». 
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at handel med nærstående utgjør en særlig risiko for at 
offentlig tilskudd og foreldrebetaling ikke kommer barna til gode. Det er ikke forbud mot handel med 
nærstående, men barnehageeier må dokumentere at transaksjoner ikke innebærer høyere 
kompensasjon enn normalt for ytelsen barnehagen kjøper. Eksempelvis husleie, bilhold, etc. 

I casekommunene har vi funnet fire vedtak med hjemmel i denne paragrafen: 

Skedsmo har tre saker mot familiebarnehager. Generelt kan man si at sakene gjelder fordelingen 
av kostnader mellom eierens private hushold og barnehagen i familiebarnehager. I disse sakene er 
ikke problemet å finne ut hvem som er nærstående parter i forhold til eier. Transaksjonene det er 
snakk om er vanligvis direkte mot eier (eller eiers ektefelle). Familiebarnehagene drives som oftest 
i eierens egen bolig eller i en bolig eid av barnehagens eier. Utgifter til drift og vedlikehold av 
bygget må fordeles mellom barnehagen og eieren. Tilsynsmyndigheten må vurdere om eieren har 
ført urimelig store deler av utgiftene over på barnehagen. Problemet gjelder i prinsippet alle slags 
utgifter, ikke bare de bygningsrelaterte. 

 

«Eierens advokat sier at kommunen har en for snever tolkning til grunn av hva som kan 
anses for å komme «barna i barnehagen til gode». Det vises blant annet til at eier har hatt 
et omfattende ansvar i driften av barnehagen, inkl. regnskapsføring, forefallende arbeid, 
vedlikehold, m.m. Dette er vanskelig å motbevise – det blir ord mot ord. Kommunen kan jo 
ikke etterforske og bevisføre. Er avhengig av opplysningene vi får fra barnehagen. Kan 
dermed ikke bevise at ikke-eksisterende funksjoner lønnes, som igjen bidrar til å tildekke et 
lavt lønnsnivå i barnehagen for øvrig.» 

Os kommune 

«Kommunen finner at husleiebeløp som er belastet barnehagens resultatregnskap er i strid 
med barnehageloven § 14 a første ledd bokstav b. En månedlig husleie på 21 250,- er ut 
fra utleiemarkedet pr. juni 2016, langt over markedsverdi. Ved beregning skal det tas 
hensyn til at barnehagen kun disponerer lokalet i 9 timer pr. dag og at lokalet ikke benyttes 
i ferier og helligdager. Lokalet er også en del av familiens boareal og er ikke mulig å leie ut 
til andre formål.» 

Endringsvedtak sak 2015/1021, Skedsmo kommune 
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Skedsmo kommune har sett på hva tilsvarende boliger leies ut for ved annonsering på finn.no. De 
vurderer markedsleie til å være ca. kr 10 000 pr. mnd. og krever tilbakebetalt forskjellen. 

To barnehager har påklaget vedtaket til Fylkesmannen. I den ene klagen fikk kommunen medhold 
og i den andre saken som ikke er avsluttet enda, fikk kommunen delvis medhold. Begge klage-
sakene dreide seg om transaksjoner med nærstående part. 

De fleste casekommunene har brukt ressurser på undersøkelser rundt transaksjoner med nær-
stående. Det er to problemstillinger: 

► Er det kjøpt varer eller tjenester av nærstående til eier? Hvordan skal disse finnes? 
► Hva er «urimelig pris» for eventuelle anskaffelser fra eier eller nærstående til eier? 

Casekommunene har angrepet problemet fra ulike sider. 

Oslo har startet med å sammenligne barnehagenes kostnader, for å finne ut hvilke barnehager 
som har høye kostnader på en eller annen konto. Man har deretter forsøkt å finne årsaken til de 
høye utgiftene. Overprising fra nærstående til eier er en mulig forklaring. De har hatt en sak med 
henvisning til denne paragrafen i vedtaket. 

Os og Eidsvoll har gått direkte på de mest aktuelle konti og sjekket om leverandørene på disse 
områdene er nærstående til eier. Deretter har man undersøkt prisingen av disse tjenestene. 

Ski har kartlagt detaljert hvilke andre roller i næringslivet eierne i barnehagene har. De har sett noe 
på transaksjoner med selskap i samme konsern og blant annet innhentet dokumentasjon på 
omfanget av konserntjenestene. Det ble ikke funnet noe som ga grunnlag for nærmere under-
søkelser eller som tydet på uregelmessige overføringer. 

Lillehammer og Kristiansand har ikke undersøkt transaksjoner mot nærstående. 

Hvordan finner kommunene transaksjoner mot nærstående parter? 
Definisjonen av «nærstående parter» ser ikke ut til å være et problem. Casekommunene nevner 
transaksjoner mot eierselskapet i konsern, mot andre selskaper i konsernet, eller mot eieren og 
hans nærmeste familie.  

Barnehagene skal opplyse om transaksjoner mot nærstående parter i regnskapsskjemaet som 
sendes til staten hvert år. Dette er til hjelp i kommunenes arbeid med å finne slike transaksjoner. 
Intervjuene viser at slike transaksjoner ikke alltid framgår av skjemaet, selv om det er underskrevet 
av revisor. 

Det kan være vanskelig å vite om leverandører er nærstående til barnehagens eier. Case-
kommunene har i varierende grad sjekket ut mulige nærstående direkte mot tilgjengelige data-
baser. Noen kommuner har brukt mye ressurser på dette. En kommune sier det slik:  
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Hvordan vurderer kommunene om det er betalt overpris på tjenester? 
Casekommunene synes det vanskeligste med regelen er å påvise overpris på tjenester eller varer 
fra nærstående parter.  

Vi har allerede sett på Skedsmo sine problemer med å fordele utgifter mellom familiebarnehagene 
og husholdet til eieren. 

I ordinære barnehager er det kjøp av tjenester fra konsernet i barnehagekjedene som går igjen. 
Husleie er det vanligste temaet. Mange barnehager i kjeder betaler husleie til et eiendomsselskap i 
konsernet. 

Oslo har brukt lite ressurser på denne regelen, fordi den er vanskelig å praktisere: 

 

Eidsvoll har kartlagt husleie og forretningsførsel i kjedene, men har ikke klart å finne ut hvordan 
markedsprisen skal fastsettes i hvert enkelt tilfelle. Kommunen har derfor foreløpig ikke gått videre 
med sakene. 

4.5 Vesentlig lavere personalkostnader 
I § 14 a første ledd bokstav c står det at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad 
pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager». For å vurdere dette 
må kommunen sammenligne personalkostnader ut fra lokale forhold i kommunen. Det er ikke 
ulovlig med en annen personalsammensetning og en annen lønnsstruktur enn i kommunale 
barnehager, men personalkostnadene kan ikke være «vesentlig» lavere. Måten kommunene kan 
vurdere dette på, er å sammenligne personalkostnader pr. heltidsplass i barnehagen mot hva 
kommunen selv har i tilsvarende barnehager. Dersom kommunene ikke har egne barnehager, må 
de bruke tallene som er grunnlaget for beregning av nasjonale satser.  

15 av de 26 vedtakene om tilbakebetaling av tilskudd i casekommunene er gjort med hjemmel i 
denne regelen. 

«Har brukt BASIL og utført kontroll med proff.no, Brønnøysund og Folkeregisteret. Har 
brukt kolleger til å sjekke Folkeregisteret. Har drøftet formaliteter om hvor langt vi kan gå 
og hvem vi kan spørre uten å gå for langt. Ubetalt skatt eller offentlige avgifter vet vi ikke 
noe om. Men vi vet om bokettersyn i barnehagene, fra kemneren. Vanskelig å vite hva vi 
har lov å spørre om som barnehagemyndighet. Vet ikke helt hvilke rettigheter vi har.  

Fant ut gjennom slike undersøkelser at daglig leder i en barnehage har en sønn som driver 
et importfirma uten ansatte i et annet fylke som har fått betalt for vaktmestertjenester i 
barnehagen.» 

«Vi sliter med å finne ut hva vi skal sammenligne med. Vi har kontrollert mindre barne-
hager. Vi har ikke plukket ut barnehager i større konsern hittil og tror problemstillingen kan 
være større i disse, men det har vi ikke sjekket ennå.» 

Oslo kommune 
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Lillehammer har fattet tre vedtak med hjemmel i denne regelen. Kommunen summerte samlede 
lønnsutgifter inkludert sosiale tillegg og beregnet sum lønn pr. alderskorrigerte heltidsplass. Barn  
0–3 år fikk vekt 2,0. Kommunen tok bare med pedagogisk personell, ikke renholdere og vakt-
mester. Sum pr. plass ble sammenlignet med tilsvarende tall fra kommunen (funksjon 201). 
Grensen for trekk ble satt til 7,5 % lavere lønnskostnad enn kommunen. Vedtaket gjelder for 2014. 
Data ble samlet inn høsten 2015. Vedtak ble fattet høsten 2016. Vedtakene ble klaget inn for 
Fylkesmannen. Fylkesmannen gav klagerne medhold i april 2017. Fylkesmannen mener det er feil 
av kommunen å holde vaktmester og renhold utenfor beregning av lønnskostnader pr. plass. 
Fylkesmannen mener at kommunen burde korrigert de kommunale pensjonsutgiftene for 
kommunens bruk av premiefond og at små barn burde vektes som 1,8 store barn (slik det er ved 
beregningen av kommunalt tilskudd). Fylkesmannen tar ikke stilling til terskelen for vesentlighet. 
Kommunen har ikke gjort noe mer med saken. Kommunen vurderer å fremme ny sak med 
beregningsmetode justert i tråd med Fylkesmannens merknader. 

Oslo har fattet fem vedtak om tilbakebetaling av tilskudd med hjemmel i denne regelen. Vedtakene 
gjelder regnskapsåret 2014. Kommunen har summert sammen lønnsutgiftene i de private barne-
hagene, inkludert sosiale kostnader og delt dette på antallet alderskorrigerte heltidsplasser. Plasser 
for barn 0–3 år er vektet med faktor 1,8. Det er bare tatt med pedagogiske årsverk, ikke renholder 
og vaktmester. Sum pr. heltidsplass er sammenlignet med tilsvarende gjennomsnittstall for 
kommunens egne barnehager. Kommunen har lagt vesentlighetsgrensen til 10 %. For 2014 ble 
grensen satt til 13,2 %, siden private barnehager ikke fikk 100 % samme tilskuddssats pr. plass 
som kommunens kostnadsnivå i 2014 (minstesatsen for tilskudd var 96,8 %). 

Ett vedtak ble klaget inn for Fylkesmannen. I brev av 06.06.17 ble vedtaket underkjent av 
Fylkesmannen. Ett vedtak ble akseptert av barnehagen. Kommunen har i ettertid frafalt dette 
kravet, siden beregningsmetoden er den samme som i den saken som ble underkjent av 
Fylkesmannen. 

Fylkesmannen opphever vedtaket fordi kommunen ikke har gjort en konkret vurdering av om 
avviket mellom personalkostnadene i denne barnehagen og i tilsvarende kommunale barnehager, 
er vesentlig eller ikke. Verken ordlyden eller forarbeidene indikerer en prosentsats for hva som vil 
være vesentlig. Fylkesmannen skriver: 

«Kommunen må gjøre denne vurderingen ut fra lokale forhold, det vil si gjennom en konkret 
sammenligning med egne kostnader i tilsvarende barnehager.» 

Det går altså ikke, ifølge Fylkesmannen, an å vedta en generell vesentlighetsgrense. 

Skedsmo har fattet ett vedtak om å kreve tilbake tilskudd på dette grunnlaget. Det gjaldt en familie-
barnehage der det ikke var utbetalt lønn til pedagogisk veileder. Barnehagen hadde utbetalt 
betydelige beløp til eier. Spørsmålet var om hvor stor del av overskuddet som var godtgjøring for 
arbeidsinnsats. Kommunen mente at de reelle lønnsutgiftene pr. plass var svært lave og at dette 
ga grunnlag for å trekke tilbake tilskudd.  

Skien har fattet seks vedtak på dette grunnlaget. Kommunen innhentet regnskapet for 2013 og 
2014 for å analysere lønnsutgiftene. Kommunen har summert sammen lønnsutgifter og sosiale 
kostnader i de private barnehagene og delt utgiftene på antall alderskorrigerte heltidsplasser. Barn 
0–2 år ble vektet 1,8. Utgifter til drift av bygg ble holdt utenfor (vaktmester og renholdere). Utgiften 
pr. plass ble sammenlignet med tilsvarende tall for kommunale barnehager. Kommunen satt 
vesentlighetsgrensen til 20 %. Regnestykket ble justert for opptrapping av tilskuddsandelen til  
100 %, slik Oslo også gjorde. Differansen mellom barnehagens lønnskostnader og 80 % av 
kommunens gjennomsnittlige lønnskostnader ble krevd tilbake.  
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Etter anbefalinger i utredningen6 av nasjonale satser, ba kommunen de private barnehagene med 
vesentlige avvik om å skille ut lønnskostnader i tilfeller hvor de kjøpte tjenester til renhold og vakt-
mester. Denne informasjonen fikk de ikke fra de private barnehagene da de private mente det var 
sensitiv informasjon. Kommunen fikk utfordringer med å sammenligne lønnsutgiftene da sammen-
ligningsgrunnlaget kunne være ulikt. De måtte fatte vedtak basert på den informasjonen de hadde 
og fremmet en politisk sak. Saken ble utsatt da Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kom med 
ny informasjon rett før saken skulle komme opp. Administrasjonen laget et tilleggsnotat og la dette 
ved saken etter at den kom opp på nytt for politisk behandling. Etter at kommunen effektuerte 
vedtaket fikk de tilsendt informasjonen fra de private barnehagene om hvor de kjøpte tjenester til 
renhold og vaktmester, samtidig som de seks vedtakene ble klaget inn til Fylkesmannen. 

Fylkesmannen behandlet ikke problemstillingen i saken, og ga klagerne medhold med begrunnelse 
i saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen mener at kommunens saksbehandling var mangelfull, siden 
utgifter til bygningsdrift (renholder og vaktmester) var utelatt fra beregningen av lønnsutgifter pr. 
plass. 

 

Kommunen skulle ha innhentet opplysninger om slike lønnsutgifter i de private barnehagene, også 
når barnehagene kjøpte slike tjenester fra andre. Kommunen har ingen klageadgang på vedtaket. 
Kommunen må nå ev. gjøre nye beregninger og opprette ny sak. Kommunen reagerer kraftig på 
dette da de vurderer at Prop. 98 L (2011–2012) Endring i barnehageloven (tilskudd og foreldre-
betaling i ikke-kommunale barnehager) omtaler at barnehager som ikke vil avsløre kostnadene 
sine skal tilbakebetale.  

De øvrige casekommunene har i varierende grad undersøkt om lønnsutgiftene i private barnehager 
er vesentlig lavere enn i kommunale. 

Kristiansand har sammenlignet lønnsutgifter pr. plass ved hjelp av det samme regnearket som 
Oslo kommune. Har ikke gått videre med sakene, siden det er uklart hvor grensen for vesentlighet 
skal settes. 

                                                      
6 «Analyser av kostnader i barnehager og beregning av nasjonale tilskuddssatser». Rapport 37/2014 
Telemarkforskning  

«Dette med pensjon er vanskelig. Skulle ønske det var statlige satser – hadde gjort det 
enklere. Det finnes tre beregninger for vurderinger av pensjon; tilskuddssats, tilsyn etter  
§ 14 a og søknad om tilskudd til ekstra pensjon. Store konsern forstår dette, men mindre 
barnehager har ikke like gode forutsetninger for å skjønne dette. Der er det stort sett 
pedagoger og ikke økonomer.» 

Skien kommune 

«Saksbehandlingsfeilen de mener vi har gjort handler om at vi ikke hadde all informasjon 
fra barnehagen, men dette fikk vi ikke fra dem, selv om vi bad om det.»  

Skien kommune 
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Eidsvoll har sammenlignet lønnsutgifter pr. plass i kommunale og private barnehager. Det ble 
påvist lave lønnsutgifter pr. plass i noen private barnehager, men kommunen har ikke gått videre 
med disse sakene. 

 

Os har sammenlignet lønnsutgiftene i de to barnehagene med tilsyn og kommunale barnehager. 
Samlede lønnsutgifter og sosiale kostnader pr. alderskorrigerte heltidsplass er sammenlignet med 
tilsvarende utgifter i kommunale barnehager. Barn 0–2 år er vektet som to store barn. Kommunen 
har også tatt med utgifter til vaktmester og renholdere. Har sett på netto lønnsutgifter (trukket fra 
sykelønnsrefusjoner). Kommunen kjøper private renholdstjenester. Kontraktssummene er tatt med 
som lønnsutgifter. Os har satt vesentlighetsgrensen til 10 %, etter modell av Oslo. 

 

Ski har sammenlignet lønnskostnader pr. heltidsplass med tilsvarende gjennomsnittstall i 
kommunen, men har ikke gått videre med sakene. 

 

4.6 Bruk av økonomiske reaksjonsmidler 
I barnehageloven § 16 a er det en oversikt over kommunens adgang til å anvende økonomiske 
reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager. Kommunen har anledning til å holde tilbake 
tilskudd for kommende terminer, redusere tilskudd for kommende terminer eller kreve tilbake-
betaling av hele eller deler av gitt tilskudd. Tilbakebetalingskravet forutsetter at tilskuddet er 
anvendt i strid med § 14 a, jf. § 16 a andre ledd.   

I § 16 a tredje ledd står det at «tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av 
tilskudd (…) skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomisk betydning». Det betyr at valg av 
reaksjonsmidler og styrken av reaksjonsmidlene alltid må være forholdsmessig. Det er opp til 

«Det er så mange faktorer at det er vanskelig å sammenligne. Lav lønnskostnad trenger 
ikke å bety lav bemanning. De private barnehagene har gjennomgående yngre ansatte 
som er billigere på grunn av lavere ansiennitet. Barnehager med dispensasjoner fra 
utdanningskrav sparer også penger. Pensjonsavtalene er billigere i private barnehager.» 

Eidsvoll kommune 

«Begrunnelse for 10 % som kriterium: Fordi hovedkostnadene i barnehagedrift er personal-
kostnader og da er avvik på 10 % vesentlig.» 

Os kommune 

«Lave personalkostnader sier ikke noe i seg selv. Dersom vi skal kunne vurdere lønns-
nivået på de ansatte må vi se på lønnen pr. ansatte med alder, ansiennitet, etc. Det er 
ingen barnehager med praktikanter, etc. Personalkostnaden sier ikke noe om kvaliteten, så 
vi undersøker i stedet bemanningsfaktoren, pedagogbemanningen og kompetanse-
utviklingen.» 

Ski kommune 
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kommunen å velge hva som er hensiktsmessig i hvert konkret tilfelle. Kommunen må vurdere typen 
lovbrudd, alvorligheten av lovbruddet og det økonomiske omfanget. Barnehageeier er ansvarlig for 
å håndtere reaksjoner på lovbrudd på en måte som ikke rammer barna. Det vil likevel være et etisk 
dilemma for en kommune, dersom sanksjonene er så kraftige at det nesten er umulig å håndtere 
uten at det rammer barna. 

Vi har funnet 26 saker med krav om tilbakebetaling av tilskudd i casekommunene. Disse sakene 
gjelder årsregnskap for 2013–2015.  

Inntrykket fra intervjuene er at alle kommunene krever tilbake «krone for krone» de beløp som er 
utbetalt for mye. Så vidt vi vet, har ingen gjort noen fradrag for svak betalingsevne i barnehagene. 
Én kommune opplyste at de hadde sjekket om noen av de aktuelle barnehagene gikk med under-
skudd «og det gjorde heldigvis ingen». En barnehage i Os ble solgt i løpet av tilsynet. Kravet 
frafalles ikke av den grunn.  

Beløpene i sakene varierer fra noen få titusen til mer enn en million. Tilsynssakene vi har sett på 
gjelder bare ett år.  

I de konkrete vedtakene vi har sett, varierer det om kommunen krever tilbakebetalt penger eller om 
kommunen varsler trekk i framtidige utbetalinger. Loven åpner for begge løsninger.  

4.7 Vurdering av regelverket 
Alle kommunene vi har intervjuet mener regelverket er uklart og innviklet. Flere av kommunene 
mener at de har brukt mye tid på dette arbeidet og fått lite igjen for innsatsen. Det er rimelig å 
konkludere med at flere av kommunene har droppet økonomisk tilsyn på grunn av den store 
risikoen i dette arbeidet. 

Vi kan bruke Kristiansand som eksempel. Kristiansand har ikke åpnet noen økonomiske tilsyn, 
selv om kommunen har gjort analyser av lønnskostnadene i sine 77 private barnehager. Årsaken 
ser ut til å være uklarhetene i regelverket. 

 

  

«Det er mye frustrasjon i og med at regelverket er så ullent og det virker som om de private 
barnehagene ofte får medhold hos Fylkesmannen dersom kommunene gjør avkortninger. 
Sånn sett er kommunene satt til kontrolloppgaver som nesten er umulig å etterleve. 
Kommunene får også lite hjelp til å gjøre dette riktig. Ingen regnearkmodeller, ingen anslag 
på hva som er lav bemanningskostnad, hva som er urimelig overpris. Fylkesmennene 
kunne vært mer proaktive ved å veilede mer, i stedet for kun å ta stilling til klagesaker. 

Vi føler det er så krevende å gjøre dypdykk i regnskapene til private at de fleste kommuner 
ikke prioritert dette. Vi har også så mange andre oppgaver at vi ikke har ressurser til det. Vi 
har heller ikke ett godt nok regelverk, så det blir rett og slett for vanskelig. Hvis vi skulle gått 
etter de store kjedene så vet vi at de setter inn jurister og har PBL i ryggen. Vi har rett og 
slett ikke ressurser til å ta den kampen.  

Oppvekstdirektøren i kommunen sier at vi bare skal gå etter barnehagene hvis vi ser noe 
graverende, så vi bruker ikke tid på det hvis ikke. Går heller i dialog. Og det er stort sett de 
små det gjelder. Vi går ikke etter de store kjedene, det klarer vi ikke.»  

Kristiansand kommune 
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Oslo var avventende da intervjuene ble gjennomført i mai 2017. 

 

Eidsvoll mener kommunen mangler ressurser eller kompetanse til denne typen kontroll.  

 

Lillehammer mener regelverket er for uklart og tungvint.  

 

Skedsmo har kanskje vært den mest aktive brukeren av § 14 a. Dette er også en stor kommune i 
norsk målestokk. Skedsmo har foreløpig likevel kun ført økonomisk tilsyn mot familiebarnehagene.  

 

  

«Det er ikke klart regelverk og det må utmeisles noe praksis på hvordan regelverket skal 
benyttes. Dersom vi får avslag i alle sakene har kommunen ikke noe verktøy til å følge opp 
regelverket.» 

Oslo kommune 

«Kontroll av utgifter til annet enn barnehage og overpris på kjøp fra eier er noe som 
barnehagens revisor er bedre egnet til å undersøke.» 

Eidsvoll kommune 

«Dersom vi hadde ant hvor mye ressurser det har kostet hadde vi ikke startet på det. Vi 
anslår at vi har brukt et halvt årsverk på dette. Veldig krevende når Fylkesmannen krever at 
man skal være inne i forarbeidene i lovene. Regimet som er lagt opp av Fylkesmannen er 
veldig krevende. Det er ikke noe man gjør kjapt. Det krever mye fagkunnskap om både 
økonomi, regnskap, jus og barnehagesektoren. En ressurskrevende øvelse å gjennom-
føre.» 

Lillehammer kommune 

«Ønsker et tydeligere regelverk, og klarere retningslinjer for hva som er rimelig med 
hensyn til kostnader, mv.»  

Skedsmo kommune 
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5 Vedlegg 
5.1 Intervjuguide ved casekommunebesøk 

5.1.1 Oppdraget 
Utdanningsdirektoratet ønsker å kartlegge kommunenes erfaringer med reglene i barnehageloven 
om private barnehagers bruk av offentlige tilskudd. Direktoratet viser til barnehageloven §§ 14 a, 
16 a og forskrift om regnskapsplikt for godkjente, ikke-kommunale barnehager.  

§ 14 a sier at tilskuddene skal gå til barnehagetilbudet. Det er ikke lov å 

► ha urimelig driftsoverskudd  
► prise kjøp av varer/tjenester fra eiere eller nærstående urimelig høyt  
► dekke kostnader som ikke vedrører barnehagedriften 
► ha vesentlig lavere lønnskostnader enn kommunale barnehager 

§ 16 a sier at kommunen kan redusere driftstilskuddet hvis den private barnehagen bryter § 14 a. 
Forskriften om regnskapsplikt sier at den private barnehagen skal levere regnskap etter barne-
hagelovens krav. Det er en forutsetning for at kommunen skal kunne håndheve reglene. 

Direktoratet stiller to spørsmål: 

► I hvilken grad bruker kommunene disse reglene? 
► Hvilke erfaringer har kommunene med bruken av reglene? 

Direktoratet er ikke interessert i diskusjon om nye regler eller analyser av risiko for ulike 
misligheter. Det er kommunenes praksis innenfor dagens regelverk som er tema for prosjektet. 

5.1.2 Tema i caseintervjuene 

Organisering 
► Hvor mange private og kommunale barnehager har kommunen? 
► Hvordan er barnehagemyndigheten organisert? 

Innsyn 
§ 4 i forskriften gir kommunene til enhver tid rett til å kreve de opplysningene og den 
dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre tilsyn etter barnehageloven. 

► Hvordan tolkes denne innsynsretten?  
► Hvilken selskapsorganisering har de private barnehagene? 
► Har dere kompetanse på privat regnskap? 

Rimelig årsresultat 
I § 14 a første ledd står det at barnehagen kan ha et rimelig årsresultat. Dersom barnehagen opp-
fyller de kumulative vilkårene i første ledd bokstav a, b og c, er årsresultatet rimelig. Dette betyr at 
eier kan få et rimelig vederlag for arbeids- og kapitalkostnadene som eier selv yter i barnehagen. 
Barnehagen har mulighet til å dekke lønnskostnader og kapitalkostnader over virksomhetens 
regnskap, eller disponere overskudd for eksempel gjennom uttak av utbytte.  
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► Har dere vurdert om resultatet i de private barnehagene synes rimelig? 
► Hvilke kriterier har dere ev. brukt ved denne vurderingen? 

Kostnader skal kun vedrører barnehagen 
I § 14 a første ledd bokstav a står det at «barnehagen kan bare belaste kostnader som direkte 
vedrører godkjent drift av barnehagen». Det vil si at alle transaksjoner som kostnadsføres i barne-
hagens resultatregnskap, må være knyttet til barnehagedriften som kommunen har godkjent etter 
barnehageloven. Det skal ikke forekomme kryss-subsidiering mellom barnehagen og annen 
virksomhet. 

► Har kommunen vurdert og kontrollert om barnehagen har bokført utgifter knyttet til annet enn 
barnehagedrift? 

► Hvordan har dere ev. vurdert og kontrollert dette? 
► Ble det funnet avvik i disse kontrollene? 

Transaksjoner med nærstående part 
I § 14 a første ledd bokstav b står det at «barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående 
eller selskap i samme konsern som eier, foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller 
med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter». 
Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at handel med nærstående utgjør en særlig risiko for at 
offentlig tilskudd og foreldrebetaling ikke kommer barna til gode. Det er ikke forbud mot handel med 
nærstående, men barnehageeier må dokumentere at transaksjoner ikke innebærer høyere 
kompensasjon enn normalt for ytelsen barnehagen kjøper. Eksempelvis husleie, bilhold, etc. 

► Har kommunen kartlagt hvem som er nærstående parter? 
► Har kommunen gjort kontroller av transaksjoner med nærstående parter? 
► Hvordan ble kontrollene gjennomført? 
► Ble det avdekket kritikkverdige forhold og ev. iverksatt reaksjoner? 

Personalkostnader 
I § 14 a første ledd står det at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr. 
heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager». For å vurdere dette må 
kommunen sammenligne personalkostnader ut fra lokale forhold i kommunen. Det er ikke ulovlig 
med en annen personalsammensetning og en annen lønnsstruktur enn i kommunale barnehager, 
men personalkostnadene kan ikke være «vesentlig» lavere. Måten kommunene kan vurdere dette 
på, er å sammenligne personalkostnader pr. heltidsplass i barnehagen mot hva kommunen selv 
har tilsvarende. Dersom kommunene ikke har egne barnehager, må de bruke tallene som er grunn-
laget for beregning av nasjonale satser.  

► Har kommunen gjort analyser med sammenligning mot egne utgifter eller ev. nasjonale satser? 
► Ble det funnet avvik?  
► Hva gjorde kommunen ev. med dette? 

Økonomiske reaksjonsmidler 
I barnehageloven § 16 a er det en oversikt over kommunens adgang til å anvende økonomiske 
reaksjonsmidler overfor ikke-kommunale barnehager. Kommunen har anledning til å holde tilbake 
tilskudd for kommende terminer, redusere tilskudd for kommende terminer eller kreve tilbake-
betaling av hele eller deler av gitt tilskudd. Tilbakebetalingskravet forutsetter at tilskuddet er 
anvendt i strid med § 14 a, jf. § 16 a andre ledd.   
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I § 16 a tredje ledd står det at «tilbakehold av tilskudd, reduksjon i tilskudd eller tilbakebetaling av 
tilskudd (…) skal stå i forhold til regelbruddets art og økonomisk betydning». Det betyr at valg av 
reaksjonsmidler og styrken av reaksjonsmidlene alltid må være forholdsmessig. Det er opp til 
kommunen å velge hva som er hensiktsmessig i hvert konkret tilfelle. Kommunen må vurdere typen 
lovbrudd, alvorligheten av lovbruddet og det økonomiske omfanget. Barnehageeier er ansvarlig for 
å håndtere reaksjoner på lovbrudd på en måte som ikke rammer barna. Det vil likevel være et etisk 
dilemma for en kommune dersom sanksjonene er så kraftige at det nesten er umulig å håndtere 
uten at det rammer barna. 

Hvilke sanksjoner er ev. iverksatt ved brudd på regelverket? 
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5.2 Spørreundersøkelse sendt ut til alle kommuner med private 
barnehager 

 

INNLEDENDE SPØRSMÅL* 

1. Marker hvilken funksjon du har i kommunen 

Obligatorisk, spørsmålet må besvares. Kun ett alternativ er mulig. 

 Rådmann 
 Kommunalsjef med overordnet ansvar for barnehageområdet 
 Barnehagesjef (eller tilsvarende lederrolle) 
 Barnehagekonsulent 
 Økonomisjef 
 Økonomikonsulent 
 Annet: …………………………… 

 

*Kommunenavn skal inngå som bakgrunnsvariabel 

 

B. ERFARINGER MED BARNEHAGELOVEN § 14 a 

Barnehageloven § 14 a sier at private barnehager ikke har lov til: 

• Å belaste barnehagen for kostnader som ikke gjelder barnehagedriften 

• Å overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta 
transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller 
overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter  

• Å ha vesentlig lavere personalkostnader pr. heltidsplass enn tilsvarende 
kommunale barnehager 

§ 16 a sier at kommunen kan holde tilbake tilskudd eller redusere tilskudd til ikke-
kommunale barnehager dersom krav i § 14 a eller i økonomiforskriften brytes. Det er 
også hjemmel for tilbakebetalingskrav. Kommunene kan håndheve disse reglene ved å 
gjøre tilsyn med de private barnehagene. Mange kommuner omtaler slikt tilsyn f.eks. 
som regnskapskontroll, økonomikontroll av poster i årsregnskapet til barnehager, at 
de har gjennomgått regnskapet eller har sjekket innrapporterte tall. Derfor brukes i 
hovedsak begrepet kontroll eller økonomikontroll – i stedet for tilsyn - i de videre 
spørsmålene. 

Vi vil gjerne vite om din kommune har gjennomført økonomikontroll etter at reglene 
kom i 2013, og hvilke resultater eventuelle kontroller har gitt. 
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  Ja Nei Vet 
ikke 

2. Har kommunen kontrollert om private 
barnehager etterlever hele eller deler av § 14 a? 

   

 
Ja på spørsmål 2 aktiverer spørsmål 3-6. Nei og vet ikke: hopp til 7. 

 
3. Du har svart at kommunen har gjennomført økonomikontroll av om private 
barnehager etterlever hele eller deler av § 14 a. 

Oppgi omfanget av økonomikontroll av private barnehager de siste tre årene 
og resultatet av disse kontrollene. 

 Antall  

Antall barnehageregnskap gjennomgått/vurdert (analyse, 
kartlegging, risikovurdering el.) i tråd med § 14 a 

 

Antall økonomiske tilsyn i tråd med § 14 a  
Antall tilsyn påbegynt tråd med § 14 a  
Antall tilsyn gjennomført/avsluttet i tråd med § 14 a  
Antall barnehager med brudd på § 14 a avdekket  
Antall krav om tilbakebetaling i tråd med § 16 a  
Antall tilbakebetalinger i tråd med § 16 a  
Antall klager til Fylkesmannen på krav etter §§ 14 a eller 16 a  

 

4. Nærmere beskrivelse av hvilke kontroller som er foretatt 
…………………………………………………………… 

 

5. Hvis kommunen har avdekket brudd på § 14 a: Hvilke regler er det som er 
brutt? 

Vennligst oppgi antallet barnehager det er funnet feil hos. 

 Antall 
barnehager 

Barnehagen er belastet for kostnader som ikke direkte gjelder 
barnehagedriften 

 

Barnehagen har overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i 
samme konsert som eier foretatt transaksjoner og belastet kostnader 
på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville 
vært fastsatt mellom uavhengige parter 

 

Personalkostnadene er vesentlig lavere enn i tilsvarende kommunale 
barnehager  
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6. Nærmere beskrivelse av de regelbrudd som er funnet: 
…………………………………………………………… 

 

7. Kommunens vurderinger av dagens regler 

Vi vil gjerne vite hvordan kommunen vurderer mulighetene for å håndheve reglene i  
§ 14 a. 

På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i utsagnene? 
Du kan også svare “Vet ikke”: 

 Helt uenig Helt enig Vet 
ikke 

 1 2 3 4 5 6 

Vi gjennomfører kontroll av private barnehager for 
å se om oppfyller kravene i barnehageloven § 14 a  

       

Reglene i barnehageloven § 14 a er et godt verktøy 
for å sikre at offentlige midler og foreldrebetaling til 
private barnehager kommer barna til gode 

       

Vi har kompetanse til å kontrollere bruk av 
offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private 
barnehager etter § 14 a 

       

Vi har kapasitet til å føre tilsyn med bruk av 
offentlige tilskudd i private barnehager i tråd med  
§ 14 a 

       

Reglene i §§ 14 a og 16 a er uklare og vanskelige å 
håndheve 

       

 

8. Dersom du har kommentarer til dette spørsmålet, kan du gi dem her: 
 …………………………………………………………… 
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C. ERFARINGER MED ØKONOMIKONTROLL ETTER BARNEHAGELOVEN § 14 a I 
PRIVATE BARNEHAGER, GENERELLE BETRAKTNINGER 

9. På en skala fra 1 (helt uenig) til 6 (helt enig), hvor enig er du i følgende 
utsagn? Du kan også svare “Vet ikke”: 

 Helt uenig Helt enig Vet 
ikke 

 1 2 3 4 5 6 

Vi er godt kjent med regelverket om bruk av 
tilskudd og foreldrebetaling, jf. § 14 a i private 
barnehager 

       

Vi informerer private barnehager om 
barnehageloven §§ 14 a og 16 a 

       

Vi tar kontakt med barnehagenes revisor ved 
behov for å forstå at barnehagenes regnskap er i 
tråd med § 14 a 

       

 
 
11. Dersom du har kommentarer til dette spørsmålet, kan du gi dem her: 
…………………………………………………………… 

 
 
12. Driver din kommune med andre typer økonomikontroll av private 
barnehager enn den typen som er omtalt i dette spørreskjemaet? 

 Ja 
 Nei  
 Vet ikke 
 

 
13. (Til de som svarer ja): Hvilke typer økonomikontroll av private 
barnehager utøver din kommune? ......................................................... 
 

 
14. Hvis det er noe du ønsker å legge til, kan du gjøre dette her: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DU ER NÅ GJENNOM SPØRRESKJEMAET. TAKK FOR DIN TID TIL DETTE. TRYKK 
PÅ "FERDIG" UNDER FOR Å AVSLUTTE! 
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Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av 

barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 

vedtas slik den foreligger. Kontrollutvalget ber om å bli holdt orientert gjennom prosjektets gang. Rapport 

til kontrollutvalget forventes ila. første halvår 2020. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget vedtok overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i møte 25.08.16 

sak 36/16. Bystyret fattet endelig vedtak i møte 21.09.16, sak 135/16. Dette prosjektet går frem av plan 

for forvaltningsrevisjon, men bystyret har delegert myndighet til kontrollutvalget til å kunne definere og 

avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte områdene i planen.  

 

I kontrollutvalgets møte den 18.06.2019, sak 36/19, ble revisjonen bedt om å utarbeide en prosjektplan for 

prosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom (bla. ifht. minoritetsbarn)». 

 

Saksopplysninger: 
Det fremgår av prosjektplanen at det overordnede formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil 

være å gjennomgå Kristiansand kommunes arbeid med barnefattigdom. Problematikken knyttet opp mot 

barnefattigdom er kompleks og sektorovergripende, og ansvar for løsninger og tiltak fordeler seg også 

over flere fagområder og forvaltningsnivåer. 

 

Det går frem av prosjektplanen at det i dette ligger en avgrensning både i forhold til forvaltningsnivåer – 

fokuset vil være på kommunens arbeid –, og i forhold til hvilke områder som vektlegges i arbeidet med å 

bekjempe barnefattigdom. Revisjonens utgangspunkt vil være tiltakene som er beskrevet i kapittel 2 om 

Oppvekstsektoren og kapittel 3 om Helse- og sosialsektoren Kristiansand kommunes Handlingsprogram 

for 2019-2022. 

 

Samtidig bemerker revisjonen i prosjektplanen at det vil være naturlig å se dette forvaltningsrevisjons-

prosjektet i sammenheng med arbeidet som gjøres i Oppgaveutvalget som kommunen har oppnevnt i 

henhold til Kommunelovens §10, nr. 5. Oppgaveutvalget vil komme med forslag til hvordan Nye 

Kristiansand kommune kan jobbe bedre og mer helhetlig med å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Videre vil 

det i forbindelse med arbeidet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet være aktuelt å være i dialog med 

Fylkesmannen, Fylkeskommunen og UiA.  
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Ut fra formålet har revisjonen satt opp følgende problemstillinger som de mener bør besvares i dette 

prosjektet: 

1. Hva er status når det gjelder barnefattigdom i Kristiansand kommune? 

 

2. Hva er status når det gjelder mål og tiltak i handlingsprogram for 2019-2022? 

 

Her går det frem av prosjektplanen at revisjonens vil fokus være på kommunens arbeid med å realisere 

Bystyrets vedtak og forutsetninger når det gjelder arbeidet med å forebygge og å redusere barnefattigdom 

i Kristiansand kommune. 

 

3. I hvilken grad er Kristiansand kommunes arbeid med barnefattigdom innrettet på en 

hensiktsmessig måte? 

 

Revisjonen understreker i prosjektplanen at det her ikke vil være snakk om å vurdere innholdet og 

hensiktsmessigheten i de politisk vedtatte målene for kommunens virksomhet, men snarere om i hvilen 

grad kommunens arbeid med barnefattigdom er innrettet på en måte som er optimal i forhold til å oppnå 

politisk vedtatte mål. Referansen her vil være eventuelle veiledere12 for denne typen arbeid samt 

forskning på området. 

 

Forslaget til prosjektplan beskriver nærmere de konkretiseringer, avgrensninger og metodevalg revisjonen 

ser for seg i prosjektet. Det vises for øvrig til vedlagt prosjektplan.  

 

Revisjonen arbeider mot at rapporten skal være klar til behandling i kontrollutvalget ila. første halvår 

2020. 

 

Agder Kommunerevisjon IKS vil legge frem forslag til prosjektplan i møte. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Sekretariatet vurderer problemstillinger, vinkling og metoder å være i tråd med bestillingen foretatt i møte 

18.06.19 (sak 36/19), og foreslår derfor at prosjektplanen blir vedtatt slik den foreligger. 

 

 

Vedlegg:  
- Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune 
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1 Innledning  

1.1 Kontrollutvalgets vedtak 

I Kontrollutvalgets møte 18.06.2019, sak 36/19, ble revisjonen bedt om å utarbeide en 
prosjektplan for prosjektet «Bekjempelse av barnefattigdom (bla. ifht. minoritets-
barn)». 
 

1.2 Nærmere om barnefattigdom 

I et land som Norge, hvor den generelle levestandarden er høy, er det vanlig å bruke 
definisjoner av fattigdom som handler om mer enn det å mangle helt essensielle ting i 
livet og å leve på et eksistensminimum, eksempelvis: 
 

En person er fattig dersom vedkommende mangler ressurser til å delta i samfunnets 
aktiviteter og å opprettholde den levestandarden som er vanlig i dette samfunnet.1 

 
Med et slikt utgangspunkt kan vi snakke om fattigdom blant barn både som et uttrykk 
for (i) manglende muligheter og som et uttrykk for (ii) ressursknapphet.2 
 
En sentral indikator både nasjonalt og internasjonalt for å måle såkalt barnefattigdom, 
er andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt3, det vil si lavinn-
tekt over en treårsperiode. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) peker på 
at når mediene skriver om barnefattigdom i Norge, er det vanligvis denne indikatoren 
som blir brukt for å tallfeste barn som lever i risiko for fattigdom. Bufdir presiserer at 

                                            
1 Se NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene, s. 43. 
2 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Hva_er_fattigdom/  
3 Barnefattigdom i Norge regnes vanligvis ut fra andelen barn som vokser opp i husholdninger med en samlet 

inntekt som er lavere enn 60 % av medianinntekten i Norge. «Vedvarende» har en treårsperiode som referanse. 
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man bruker begrepet risiko fordi ikke alle barn i lavinntektsfamilier nødvendigvis vil 
oppleve fattigdom.4  
 
Andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Kristiansand kom-
mune var 12,9 pst. i 2017, noe som innebærer at 2246 barn i Kristiansand kommune 
kom inn under denne kategorien dette året. Tabell 1 viser at Kristiansand kommune er 
blant storbykommunene (jf. ASSS-samarbeidet) som har relativt høy andel barn i hus-
holdninger med vedvarende lav inntekt: 
 
Tabell 1 Andelen barn (0-17 år) i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
(ASSS-kommunene)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Drammen 15,0 16,8 17,7 18,6 18,6 
Oslo 17,0 16,9 17,5 17,6 17,8 
Fredrikstad 13,0 14,1 15,3 16,2 16,9 
Kristiansand 10,0 10,8 11,6 12,0 12,9 
Bergen 8,0 8,7 9,2 9,6 10,0 
Stavanger 6,0 6,1 7,1 8,0 8,8 
Sandnes 5,0 5,9 6,1 6,9 8,1 
Trondheim 7,0 7,3 7,5 7,5 7,7 
Bærum 5,0 5,8 5,9 6,2 6,5 
Tromsø 5,0 5,8 6,1 6,2 6,0 
Kilde: Bufdir5. 

 
Det understrekes på Bufdirs nettsider6 at i en kommune der inntektene generelt er 
høye, kan det å være fattig oppleves mer ekskluderende enn hvis man bor i en kom-
mune med mer moderate inntekter. Dette må sees i sammenheng med hvordan man i 
dag ser på fattigdom som et relativt fenomen7, noe som betyr at det jo skjevere inntek-
tsfordelingen i et land blir, jo flere regnes som fattige. Det må i så måte nevnes at 
dersom det tas utgangspunkt i medianinntekten i Kristiansand kommune snarere enn 
for landet samlet sett, var andelen barn (0-17 år) i husholdninger i 2017 med vedvar-
ende lavinntekt i Kristiansand kommune 9,7 pst.8  
 

                                            
4 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001/omfang#barn-i-husholdninger-med-

vedvarende-lavinntekt-(2017)  
5 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001  
6 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001/omfang#barn-i-husholdninger-med-

lavinntekt-siste-ar-etter-lokale-lavinntektsgrenser-(2017)  
7 Relativ fattigdom handler i så måte ikke nødvendigvis om materielle mangler og fysisk overlevelse, men også 

om ulikheter i samfunnet, jf. https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/Hva_er_-

fattigdom/. I NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene (s. 43) kan man lese at det er stor enighet om at det 

er hensiktsmessig å forstå fattigdom som et relativt fenomen i land som Norge, selv om det ikke nødvendigvis er 

samme enighet om hvordan man måler omfanget av fattigdom.  
8 Se https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1001. For alle statistiske fattigdomsmål gjel-

der det at de fungerer mer som indikatorer på økonomisk vanskelige livssituasjoner enn som presisjonsmåling av 

et spesifikt avgrenset fenomen. 
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Bufdir viser på sine nettsider til at det å vokse opp i fattigdom påvirker livene til barn 
og unge i Norge, og ifølge Bufdir ser man systematiske forskjeller mellom barn fra fa-
milier med høy sosioøkonomisk status og lav sosioøkonomisk status på flere viktige 
områder i barns liv, blant annet når det gjelder9: 
 

 Organiserte aktiviteter: Barn i familier med lav inntekt deltar ifølge Bufdir i min-
dre grad i organiserte aktiviteter enn andre barn, og går dermed glipp av en vik-
tig arena for barn og unge hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle 
ferdigheter.  
 

 Utenforskap: Videre kan ensomhet og opplevelse av utenforskap være en kon-
sekvens av fattigdom. Bufdir viser til at ungdom fra lavere sosiale lag i større 
grad mangler fortrolige venner enn andre, og de er også mer utsatt for mobb-
ing.  
 

 Skole: Blant elever som oppgir at de ikke har det så godt på skolen (både som 
læringsarena og som sosial arena), er andelen med lav sosioøkonomisk status 
ifølge Bufdir omtrent dobbelt så stor sammenlignet med de med høy sosioøko-
nomisk status.  
 

 Bomiljø: Barn i familier med lav inntekt opplever oftere enn andre å måtte flytte 
vekk fra sitt nærmiljø. Ifølge Bufdir bor de ofte dårligere og trangere enn andre, 
og de bor sjeldnere i en bolig som familien eier selv. Barnefamilier som bor i 
kommunale utleieboliger har ofte dårlig bostandard, og noen har bomiljøer som 
oppleves utrygge for barn.  
 

 Psykisk helse: Det er ifølge Bufdir en signifikant sammenheng mellom dårlig fa-
milieøkonomi og psykiske helseproblemer hos barn. Jo høyere inntekt og ut-
danning blant foreldrene, jo lavere er skåren på symptomer for psykiske plager.  
 

 Fremtiden: Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser for situasjon-
en her og nå, men også for fremtidige muligheter. Bufdir viser til at barn som 
vokser opp i husholdninger med lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å 
få lav inntekt når de blir voksne. 

 
Kort sagt handler det ifølge Bufdir om å ha sosiale og materielle levekår som gir 
lavere levestandard enn andre og reduserte muligheter til å benytte de tilbudene som 
finnes innenfor utdanning, fritid og arbeid.10 
 
Videre peker Bufdir på at barnefattigdom rammer noen grupper mer enn andre. Hus-
holdninger med barn i risiko for fattigdom faller ofte inn under av minst én av følgende 
grupper: 

                                            
9 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Ny_Barnefattigdom_i_Norge/  
10 Se https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/Om_fattigdom1/. Her er det også en skjematisert frem-

stilling av effektene av fattigdom for barns oppvekst og utvikling.   
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 Barn i hushold uten yrkestilknytning: 6 av 10 barn i familier med lavinntekt bor i 
en husholdning som mangler yrkestilknytning. 

 

 Barn i hushold hvor hovedinntektstaker har lav utdanning: 6 av 10 barn hvor 
hovedinntektstaker har lav utdanning (her forstått som at de ikke har gjennom-
ført videregående skole), opplever lavinntekt.  
 

 Barn med enslige forsørgere: Det er her også slik at betydelig andel enslige for-
sørgere har lav yrkestilknytning. 
 

 Barn med innvandrerbakgrunn: Bufdir peker på at barnefattigdom rammer barn 
med innvandrerbakgrunn i særlig grad. Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre 
det vanskeligere for barn med innvandrerbakgrunn å bli integrert i Norge. Ut-
fordringer knyttet til språk og kjennskap til formelle og uformelle systemer i det 
norske samfunnet kan øke når man ikke har tilgang til viktige sosiale arenaer. 
Kombinasjonen av blant annet svak yrkestilknytning hos foreldrene, og familier 
med mange barn, har ført til at mange innvandrerfamilier har hatt en dårligere 
inntektsutvikling enn befolkningen generelt.  

 
Oppsummert så konkluderes det i forordet til Oppvekstrapporten 2017: Økte forskjell-
er – gjør det noe?, som ifølge Bufdir «inneholder artikler fra fremtredende forskere 
med en bred faglig bakgrunn», med at fellesnevneren for artiklene er at de 
 

[…] beskriver hvordan marginalisering på bakgrunn av familiens dårlige økonomiske stil-
ling er et bakenforliggende kjennetegn som forbindes med økt risiko for at barn og unge 
får en vanskelig oppvekst. En god oppvekst er ikke bare viktig her og nå. Den varer i gen-
erasjoner.11 
 

2 Formål og problemstillinger 
Som vi ser, er problematikken knyttet opp mot barnefattigdom kompleks og sektor-
overgripende, og ansvar for løsninger og tiltak fordeler seg også over flere fagområd-
er og forvaltningsnivåer. 
 

2.1 Formål og avgrensninger 

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil være å gjennomgå Kristiansand 
kommunes arbeid med barnefattigdom.  
 
I dette ligger det en avgrensning både i forhold til forvaltningsnivåer – fokuset vil være 
på kommunens arbeid –, og i forhold til hvilke områder som vektlegges i arbeidet med 
å bekjempe barnefattigdom. Revisjonens utgangspunkt vil være tiltakene som er bes-

                                            
11 Se http://bestill.bufdir.no/userfiles/products/284/Oppvekstrapporten_2017.pdf  
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krevet i kapittel 2 om Oppvekstsektoren og kapittel 3 om Helse- og sosialsektoren Kri-
stiansand kommunes Handlingsprogram for 2019-2022. 
 
Samtidig bemerker revisjonen at det vil være naturlig å se dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet i sammenheng med arbeidet som gjøres i Oppgaveutvalget som kommun-
en har oppnevnt i henhold til Kommunelovens §10, nr. 5. Oppgaveutvalget vil komme 
med forslag til hvordan Nye Kristiansand kommune kan jobbe bedre og mer helhetlig 
med å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Videre vil det i forbindelse med arbeidet med det-
te forvaltningsrevisjonsprosjektet være aktuelt å være i dialog med Fylkesmannen, 
Fylkeskommunen og UiA. 
 

2.2 Problemstillinger 

Det overordnede formålet operasjonaliseres og belyses i dette forvaltningsrevisjons-
prosjektet gjennom følgende problemstillinger knyttet opp mot barnefattigdomsproble-
matikk i Kristiansand kommune: 
 

1. HVA ER STATUS NÅR DET GJELDER BARNEFATTIGDOM I KRISTIANSAND KOMMUNE? 
 

2. HVA ER STATUS NÅR DET GJELDER MÅL OG TILTAK I HANDLINGSPROGRAM FOR 2019-
2022? 

 
Her vil fokus være på kommunens arbeid med å realisere Bystyrets vedtak og forut-
setninger når det gjelder arbeidet med å forebygge og å redusere barnefattigdom i 
Kristiansand kommune. 
 

3. I HVILKEN GRAD ER KRISTIANSAND KOMMUNES ARBEID MED BARNEFATTIGDOM INNRET-
TET PÅ EN HENSIKTSMESSIG MÅTE? 

 
Revisjonen understreker her at det ikke vil være snakk om å vurdere innholdet og 
hensiktsmessigheten i de politisk vedtatte målene for kommunens virksomhet, men 
snarere om i hvilen grad kommunens arbeid med barnefattigdom er innrettet på en 
måte som er optimal i forhold til å oppnå politisk vedtatte mål. Referansen her vil være 
eventuelle veiledere12 for denne typen arbeid samt forskning på området. 
 

3 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de normene og standardene som er rele-
vante på området for den aktuelle forvaltningsrevisjonen. I RSK 001 Standard for for-
valtningsrevisjon er det i punkt 24 presisert at kilder til revisjonskriterier kan være lov-
er, forskrifter, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak og mål og føringer, administra-
tive retningslinjer og mål og føringer, statlige føringer og veiledere, andre myndighet-

                                            
12 Se eksempelvis https://www.bufdir.no/Familie/Fattigdom/Veileder/, det vil si Bufdirs Veileder for tverrsektor-

ielt arbeid for barn som lever i fattigdom. 



45/19 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune - 19/14353-2 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon - Bekjempelse av barnefattigdom i Nye Kristiansand kommune : Prosjektplan - Bekjempelse av barnefattigdom



46/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 - 19/14030-1 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023 : Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/14030-1 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for forvaltningsrevisjon 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Agder Kommunerevisjon 

IKS. Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at både avtroppende og nytt 

kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon av kommunens 

virksomhet og kommunens selskaper 2020-2023 fra Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Kristiansand kontrollutvalg er positive til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og 

erfaringsutveksling med Fylkesmannen» i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse 

av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper 2020-2023. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kristiansand i oktober 2019, 

sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3): 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i bystyreperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens 

selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
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Saksopplysninger: 
Det nærmer seg slutten av inneværende bystyreperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny periode. 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for 

Kristiansand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen sak i samme møte som denne saken behandles, hvor 

kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke områder som kan være relevant å undersøke nærmere 

for å vurdere om det kan være behov for forvaltningsrevisjon. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 for nye Kristiansand kommune som skal legge frem Plan for forvaltningsrevisjon 

for det nye bystyret. Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles 

før også det nye kontrollutvalget har vært sterkt involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom 

vinteren 2019 og våren 2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene 

av hvilke områder kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre forvaltningsrevisjoner på. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjoner som gjelder både 

egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er gjort for at kontrollen av kommunale tjenester skal 

behandles likt uansett om kommunen løser oppgavene innen egen organisasjon eller gjennom et selskap. 

Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av lovteksten og ikke som før i 

forskrift om kontrollutvalg. Risiko og vesentlighetsanalysen er det som i tidligere forskrift ble kalt 

overordnet analyse. 

 

I tillegg er det nytt at Fylkesmannen i Agder i sammen med Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat 

IKS (Temark) har tatt ett initiativ ovenfor de aktørene som arbeider med egenkontroll i Agder (revisjon 

og sekretariat), hvorav to av revisjonsenhetene i Agder har sagt seg villig til å delta i prosjektet (Agder 

Kommunerevisjon IKS, og Aust-Agder Revisjon IKS) om å få til en bedre samordning og 

erfaringsutveksling i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse (overordnet analyse) 

for neste bystyreperiode (2019-2023). Gjennom en slik samordning vil man sikre en bedre dialog med 

Fylkesmannen om koordinering av forvaltningsrevisjoner og tilsyn. For å få til en bedre samordning er 

det behov for et samspill som bygger på god informasjon mellom kommunens egenkontroll og 

Fylkesmannen, og spesielt om risikovurderinger som ligger til grunn for tilsyn. Videre er det behov for å 

styrke Fylkesmannens og andre statlige tilsynsmyndigheters kjennskap til prosessene i den kommunale 

egenkontrollen. 

 

Dette prøveprosjektet er tenkt gjennomført som ett pilotprosjekt hvor de overnevnte aktørene deltar som 

likeverdige parter, og hvor Fylkesmannen inviteres inn i gjennomføringen av risiko og 

vesentlighetsanalyse for to utvalgte kommuner i Agder, hvor Kristiansand er den ene kommunen. Når det 

gjelder valg av kommuner har det vært vektlagt å sikre en bredde i forhold til størrelse på kommunen og 

geografi. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres av revisjonen, men loven sier ikke noe om hvem som skal 

gjennomføre analysen eller utarbeide forslag til plan. Denne bestillingen vil dermed være avklarende i 

forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 

 

I tillegg bør arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen koordineres med Fylkesmannens tilsynsarbeid 

med kommunen. Som et ledd i dette arbeidet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget stiller seg positive 

til å delta som pilotkommune i prosjektet «Bedre samordning og erfaringsutveksling med Fylkesmannen» 

i forbindelse med utarbeidelse av risiko- og vesentlighetsanalyse for 2020-2023. 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

   

 

 

Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som grunnlag for plan 

for eierskapskontroll 2020-2023 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Kristiansand kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens eierskap i tråd med ny 

kommunelov § 23-4 fra Agder Kommunerevisjon IKS. Analyse forventes levert i løpet av våren 2020. 

Det forventes at både avtroppende og nytt kontrollutvalg blir involvert i analyseprosessen. 

 

Kristiansand kontrollutvalg bestiller utarbeidelse av plan for eierskapskontroll 2020-2023 fra Agder og 

Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Ny kommunelov, som trer i kraft ved konstituering av nytt kommunestyre i Kragerø i oktober 2019, sier 

følgende om eierskapskontroll (§ 23-4): 

 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller Fylkeskommunens 

eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og 

anerkjente prinsipper for eierstyring. 

 

Kontrollutvalget skal minst én gang i bystyreperioden, og senest innen utgangen av året etter at 

kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal 

gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og 

fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er 

størst behov for eierskapskontroll. 

 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan delegere til 

kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

 

Saksopplysninger: 
Det nærmer seg slutten av inneværende bystyreperiode, og det er på tide å tenke fremover mot ny 

bystyreperiode. 

 

For å sikre at kompetansen til det avtroppende kontrollutvalget blir tatt vare på i overgangen til ny periode 

og nytt utvalg, er det naturlig at revisjonen allerede nå får bestillingen av ny analyse av kommunens 

eierskap.  
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Det vil i tråd med fastsatt møte- og arbeidsplan for Kristiansand kontrollutvalg 2019 bli satt opp en egen 

sak i samme møte som denne saken behandles, hvor kontrollutvalget kan gi sine vurderinger av hvilke 

selskaper som kan være relevant å undersøke nærmere for å vurdere om det kan være behov for 

eierskapskontroll. 

 

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er det nye kontrollutvalget valgt på konstituerende møte i 

bystyret i oktober 2019 som skal legge frem Plan for eierskapskontroll for det nye bystyre. 

 

Det er derfor ikke meningen at risiko- og vesentlighetsvurderingen skal ferdigstilles før også det nye 

kontrollutvalget har vært involvert i analyseprosessen. Det skal skje gjennom vinteren 2019 og våren 

2020. En grundig analyseprosess er nødvendig for å gjøre de beste prioriteringene av hvilke selskaper 

kontrollutvalget mener det er viktigst å gjennomføre eierskapskontroller i. 

 

Det er nytt i ny kommunelov at det skal lages en egen plan for eierskapskontroller løsrevet fra behovet for 

forvaltningsrevisjon i selskap. Det er også nytt at kravet om risiko- og vesentlighetsanalyse fremgår av 

lovteksten og ikke som før i forskrift om kontrollutvalg. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken er ment som et startpunkt for arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 

eierskap. Loven fastsetter at det er revisjonen som skal gjennomføre eierskapskontroller, men den sier 

ikke noe om hvem som skal gjennomføre den bakenforliggende risiko- og vesentlighetsvurderingen. 

Denne bestillingen vil dermed være avklarende i forhold til revisjonen og sekretariatet i forhold til dette. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 
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Innspill til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Sittende kontrollutvalg skal gis anledning til å komme med innspill til neste planperiode ut i fra deres 

kjennskap og kunnskap til kommunen. 

 

Saksopplysninger: 
Bestemmelsene om planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er hjemlet både i ny 

Kommunelov § 23-3 og § 23-4. Videre gir dagens forskrift om kontrollutvalg og forskrift om revisjon en 

nærmere beskrivelse av bestemmelsene om planarbeidet. 

 

For å sikre at bystyret velger ut de mest relevante prosjektene, skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 

forvaltningsrevisjon og en plan for eierskapskontroll. Begge planene er i utgangspunktet uavhengige av 

hverandre, men det kan være en fordel å samordne planarbeidet. Det nye kontrollutvalget og bystyret vil 

behandle plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll for neste valgperiode i løpet av 

høsten 2020. 

 

For å utarbeide gode planer som får frem hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, må det 

gjennomføres en risiko- og vesentlighetsanalyse (tidligere overordnet analyse) av kommunens 

virksomhet. Risiko- og vesentlighetsanalysen skal gi svar på hvilke områder det er knyttet størst risiko til, 

og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å undersøke. En slik analyse er planlagt 

gjennomført vinteren/våren 2019/2020 og det er tradisjonelt revisjonen som gjennomfører denne analysen 

i samarbeid med kontrollutvalget og sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i 

prosessen, spesielt når det gjelder vurdering og prioritering av prosjekt som skal gjennomføres i 

planperioden. 

 

Det kommer også frem av «Kontrollutvalgsboken» at kontrollutvalget selv er en viktig informasjonskilde 

i analysearbeidet. Det er derfor en fordel at kontrollutvalget selv er aktivt involvert i analysearbeidet. 

Kontrollutvalgsmedlemmene sitter på viktig kunnskap om kommunen med bakgrunn i sitt politiske 

engasjement og arbeidet i utvalget. Også revisjonen og sekretariatet vil ha erfaringer fra gjennomførte 

revisjoner, kontroller og behandlede saker som kan være viktige informasjonskilder. 
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Det er en fordel om det blir lagt til rette for en god prosess som sikrer at alle kontrollutvalgsmedlemmene 

deltar og får uttrykt sin mening. Det sittende kontrollutvalget har god kjennskap til kommunens 

virksomhetsområder og eierinteresser, derfor er det viktig at det sittende kontrollutvalget involveres i 

arbeidet med risiko- og vesentlighetsanalysen. Et erfarent kontrollutvalg på tampen av sin periode kan 

bidra med viktig informasjon, og oversikt over, kommunens virksomhet og kontrollutvalgets arbeid i 

perioden som har vært. 

 

Det er derfor viktig at denne prosessen blir vektlagt i kontrollutvalget, og det er bakgrunnen for at 

kontrollutvalget får forelagt denne saken på tampen av perioden. Det legges med dette opp til at det 

sittende kontrollutvalget får en anledning til gi innspill i forkant av prosessen med analysearbeidet. Denne 

prosessen er ofte basert på innsamlet informasjon som, sammen med kontrollutvalgets egne erfaringer, 

danner grunnlag for å vurdere kommunens ulike tjenesteområder og eierstyring. ‘ 

 

Under følger en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroller i 

Kristiansand kommune i perioden 2016-2019.  

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kristiansand kommune i perioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

- Forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen – Utskriving av pasienter med behov for 

hjemmesykepleie 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Sykefravær i Kristiansand kommune 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

- Forvaltningsrevisjonsrapport - Kommunens tilsyn med byggesaker og ulovlighetsoppfølging 

 

Selskapskontroller i Kristiansand kommune i planperioden 2016-2019 

- Selskapskontroll med Kristiansandsregionen brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av 

feieravdelingen 

- Selskapskontroll i Agder Kollektivtrafikk AS 

- Selskapskontroll i Kanalbyen Utvikling AS  

 

Ut over dette har revisjonen i tillegg utarbeidet en rekke rapporter/notater som faller utenfor RSK 001 

(standard for forvaltningsrevisjon). Disse er ikke tatt med i denne oversikten.  

 

Revisjonen vil legge frem et notat som redegjør for status for forvaltningsrevisjonsprosjekt i Kristiansand 

kommune i perioden 2016-2019, og et notat som redegjør for status for selskapskontroll i Kristiansand 

kommune i planperioden 2016-2019. I tillegg til å redegjøre for eventuelle restanser. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Saken legges frem til drøfting i kontrollutvalget uten forslag til vedtak. Kontrollutvalgets medlemmer gis 

anledning til å komme med innspill til planarbeidet i møte. 

 

 

Vedlegg:  

Skriv inn vedlegg her 

 



49/19 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Kristiansand kommune  - 19/13906-2 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Kristiansand kommune  : Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Kristiansand kommune

 

 

1 

 

Arkivsak-dok. 19/13906-2 
Saksbehandler Alexander Etsy Jensen 

 
Saksgang Møtedato 

Kristiansand kontrollutvalg 29.08.2019 

 

 

 

 

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 

Kristiansand kommune  

 

Forslag fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 for Kristiansand kommune tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
Kommunens revisor skal følge lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i revisjonsarbeidet. De 

bestemmelser revisor skal følge er i hovedsak: 

• Kommuneloven av 25.09.92 med forskrifter 

• Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. av 15.06.04 

• Internasjonale revisjonsstandarder (International Standards on Auditing – ISA) 

 

Revisjon av kommunen utgjør i henhold til forskrift om revisjon to hovedoppgaver: regnskapsrevisjon og 

forvaltningsrevisjon. Agder Kommunerevisjon IKS er valgt som revisor for Kristiansand kommune og 

har avtale om å levere disse tjenestene for kommunen. 

 

Overordnet revisjonsstrategi 2019 er et overordnet planleggingsdokument for gjennomføring av 

regnskapsrevisjon for regnskapsåret 2019. Formålet med overordnet revisjonsstrategi er å planlegge 

tilstrekkelige og effektive revisjonshandlinger for regnskapsrevisjon. Revisjonsstandarden ISA 300 

"Planlegging av revisjon av et regnskap" ligger til grunn for vedlagte dokument. 

 

Den overordnede revisjonsstrategien med dens prioriteringer for inneværende regnskapsår, vil sammen 

med revisjonens øvrige muntlige og skriftlige rapporteringer, hjelpe kontrollutvalget å oppfylle deres 

tilsyns- og påseansvar overfor revisjonen. 

 

Assisterende revisjonssjef Monica H. Smith-Tønnesen som også er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

for Kristiansand kommune vil presentere overordnet revisjonsstrategi i møtet. 

 

Vurdering fra sekretariatet: 
Overordnet revisjonsstrategi er revisjonens dokument og skal bare tas til orientering av kontrollutvalget. 

Den vil likevel sikre utvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt påseansvar overfor revisjonen. 

 

Vedlegg:  

- Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2019 Kristiansand kommune 
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Orientering fra revisjonen 29.08.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget har et ansvar for å se til at det blir gjennomført revisjon i kommunen. For å holde seg 

orientert om det pågående revisjonsarbeidet i kommunen, orienterer revisor kontrollutvalget gjennom 

året. 

 

Saksopplysninger: 
Agder Kommunerevisjon IKS vil orientere om følgende i møte: 

1. Løpende revisjon 

a. Oppsummering av årsoppgjøret 2018 

b. Oppsummering av årsoppgjør Kristiansand Havn KF 2018 

2. Status – Pågående arbeid 

a. Øvre Slettheia barnehage 

b. Tilbakemelding fra revisjonen vedr. kommunens praksis med fullmakt til å kontrollere 

akrimprinsippene har riktig hjemmelsgrunnlag, og hvorvidt fullmakten er iht. lov og 

forskrift om offentlige anskaffelser. 

 

 

Vedlegg:  

- Oppsummering av årsoppgjøret 2018 

- Oppsummering av årsoppgjør Kristiansand Havn KF 2018 
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Referatsaker 29.08.19 

 

Forslag fra sekretariatet: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Saksopplysninger: 
1. Referatsaker 

a. Sluttrapport fra PwC – Wilds Minne skole  

b. Tilsynsrapport etter landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om 

miljørettet helsevern i skoler og barnehager 2019 

 

2. Innkommen post: 

Ingen innkommen post.  

 

3. Saker behandlet i kommunale utvalg: 

a. Fellesnemda 27.08.19 sak 80/19 - Revidert reglement for kontrollutvalget 

 

4. Neste møte 04.09.19 (fellesmøte KU K3) 

 

 

 

Vedlegg:  

- Sluttrapport fra PwC – Wilds Minne skole  

- Tilsynsrapport etter landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet 

helsevern i skoler og barnehager 2019 
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Oppsummering og anbefaling til veien videre
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PwC
Wilds Minne skole

Forord

Prosjektet, i form av prosessbistand, er gjennomført av PwC, på oppdrag for Kristiansand kommune. Hanne Amalie Lian 
har vært prosjektleder og Hege Gabrielsen har vært ansvarlig partner på oppdraget. Oppvekststyret i Kristiansand 
kommune har vært bestiller av oppdraget. PwCs kontaktperson har vært oppvekstdirektør Svein Ove Ueland. 

PwC vil takke alle som har bidratt til gjennomføringen av oppdraget. Vi vil spesielt takke FAU-leder og FAU-nestleder for 
deres viktige innsats og konstruktive bidrag inn i arbeidet.

PwC er ydmyke for tilliten vi har fått til å gjennomføre oppdraget, og håper at resultatene, herunder vedtektene og 
verdigrunnlaget, vil benyttes for å bygge videre på et godt samarbeid mellom skole og foreldre ved Wilds Minne skole. 

13. juni 2019

Hege Gabrielsen
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Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

1. Bakgrunn og mandat

2. Roller og ansvar

3. Verdigrunnlag

4. Oppsummering og anbefaling til veien videre

Vedlegg
I. Notat fra forprosjekt (15. august 2018)

II. Vedtekter FAU (23. april 2019)
III. Verdigrunnlag (23. april 2019)

3

Innhold
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4

Overordnet tilnærming

Utarbeidelse av et felles verdigrunnlag 
Verdigrunnlaget (vedlegg III) er definert i “Overordnet del – verdier 
og prinsipper for grunnopplæringen” i læreplanen. Elever og 
lærere involveres i arbeidet og FAU prioriterer verdier som skal 
være førende for skole-hjem samarbeidet og det knyttes konkrete 
handlinger til verdiene. Ved skoleårets slutt vil arbeidet 
oppsummeres i en rapport hvor det også gis anbefalinger til veien 
videre.

Avklaring av roller og føringer for samarbeidet
Med utgangspunkt i forventningsavklaringer, dokumentanalyse og 
informasjon basert på føringer og beste praksis, utarbeide 
vedtekter, herunder rolle- og oppgavedeling. Dette vil forankres i 
FAU og tas med i endelig rapport (vedlegg II).

Målet i dette 
prosjektet er å bidra 
til et enda bedre 
læringsmiljø for 
elevene ved Wilds 
Minne skole, ved at 
det legges til rette for 
et godt samarbeid 
mellom skoleledelsen 
og foreldre- 
representantene 
(FAU), gjennom 
etablering av en 
omforent struktur og 
et felles 
verdigrunnlag. 

3

1

3

2

Forprosjekt 
Gjennomgang av dokumentasjon og utarbeidelse av 
saksdokument til behandling i oppvekststyret (vedlegg I). 
Planlegging og utarbeidelse av prosjekt og prosjektbeskrivelse i 
dialog med oppvekstdirektør og rektor. 
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Forprosjekt og 
mandat1
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Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

Henvendelse fra 
oppvekstdirektør
I slutten av juni 2018 blir PwC 
gjort kjent med at det har vært 
utfordringer vedrørende 
samarbeid mellom FAU og 
skoleledelse ved Wilds Minne 
skole. 
Det vurderes tiltak for å løse 
situasjonen, en 
arbeidsmiljøundersøkelse er 
blant de mulige tiltakene. 
PwC bestilles til å gjøre en 
gjennomgang av oversendt 
dokumentasjon, med mål om å 
komme med innspill til mulige 
tiltak.

Resultat av 
dokumentgjennomgang
Basert på 
dokumentgjennomgang ble det 
utarbeidet et notat (vedlegg I) 
som ble oversendt 
oppvekstdirektør 15. August. I 
notatet ble det anbefalt at “for å 
løse utfordringene ved Wilds 
Minne skole relatert til 
samarbeid og kommunikasjon 
er vår anbefaling at det settes i 
gang en prosess hvor FAU og 
skoleledelsen kommer sammen 
for å etablere et felles 
verdigrunnlag.”  

Behandling i oppvekststyret
Vurderingene og anbefalingene 
i PwCs notat ble lagt frem og 
diskutert i oppvekststyret 28. 
August 2018. 
Diskusjonen i oppvekststyret 
resuIterte i PwCs mandat i 
denne prosessen, og er gjengitt 
på neste side.  

6

Forprosjektet oppsummert
Forløper til mandatet
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PwC

PwC engasjeres til å bistå i en prosess skoleåret 18/19 hvor FAU og 
skoleledelsen kommer sammen for å etablere et felles 
verdigrunnlag, bedre kommunikasjon og samarbeid mellom skole og 
foreldre. 

Oppvekststyret er kjent med at PwC har fått innsyn i tidligere 
konflikter og samarbeidsproblemer ved skolen. For at alle skal vite 
at de blir hørt, er det viktig å ha bred deltagelse og åpen 
kommunikasjon for å få frem hvilke forventninger, krav og 
retningslinjer som skal ligge til grunn for kontakt mellom foreldre, 
barn, ansatte og skoleledelse

7

Mandatet
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PwC

Foreldre og foresatte møter skolen 
med ulike behov, forventninger og 
meninger om skolens mål og 
praksis. Det kan skape spenninger 
som kan være krevende for skolen 
å håndtere. Skolen må gi tydelig 
uttrykk for hva den skal og kan 
tilby, og hva som forventes av 
hjemmet. God og tillitsfull dialog er 
et gjensidig ansvar. 

8

Overordnet del av læreplanverket har 
lagt rammene for prosessen:
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Avklaring av 
roller og føringer 
for samarbeidet2
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Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

10

Ulike former for samarbeid

Ambisjonen i prosjektet er at foreldrene skal ha reell 
medvirkning i form av en partnerrolle

Den sterkeste formen for samarbeid vil være 
at foreldrene får reell medvirkning, at de får 
en partnerrolle. 

Det neste nivået er en reell dialog mellom 
skolen og foreldrene der begge parter er 
sannferdige. 

Det laveste nivået av samarbeid består i at 
skolen gir foreldrene informasjon. 

Kilde: Thomas Nordahl og May Britt Drugli for Udir (2016) “Forskningsartikkel: 
Samarbeidet mellom hjem og skole. En oppsummering av aktuell kunnskap 
om hva som skaper et godt samarbeid mellom hjem og skole”, s. 4.
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Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

11

Avklaring av roller og ansvar
Vedtekter, forventningsavklaring, årshjul og møteplan i FAU

Med inspirasjon fra andre skoler og 
foreldreutvalget for grunnopplæring 
(fug) er det etablert et årshjul, maler 
for protokoll og agenda, og det er 
utarbeidet vedtekter (vedlegg II) hvor 
blant annet valg og oppgaver til 
FAU-representantene er tydeliggjort.
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Utarbeidelse av 
et felles 
verdigrunnlag 3
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Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

Vår tilnærming har bestått i en kartlegging av sentrale verdier 
i skolen, primært gjennom overordnet del av læreplanverket. 
Deretter er det i grupper med elever; trinnledere/ 
verneombud/tillitsvalgt; FAU; og med skoleledelse valgt 
ut/prioritert verdier som er viktige for et godt samarbeid. 
Verdienes betydning har blitt operasjonalisert i alle gruppene. 
Det er benyttet ulike tilnærminger overfor elevene og de 
øvrige gruppene. Med elevene er det arbeidet med 
utgangspunkt i illustrasjoner.

PwC har bistått i å sammenstille resultatene fra gruppene. 
Det er presentert et utkast til verdigrunnlag som siden er 
vedtatt med justeringer i FAU. Verdigrunnlaget er også lagt 
frem for hele kollegiet i lærermøte. 

Resultatene fra arbeidet i de ulike gruppene, og lærernes 
innspill til hva som blir viktig videre, følger oppsummert.

13

Vår tilnærming

Ingen kultur er bare god, 
eller bare dårlig, i alle 

kulturer finnes det 
potensial for utvikling.
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FAU-møter

PwC har vært deltagende i alle 6 
FAU-møter i skoleåret 2018/19.

25. sept: Oppstart, informasjon og 
forventningsavklaring FAU

6. nov: Forventningsavklaring 
rektor, årshjul, møteplan, utkast 
vedtekter. 

18. des: Behandling av vedtekter 

29. jan: statusmøte FAU med 
deltakelse fra kontaktlærere.

12. mars: Fremlegging av tentativt 
verdigrunnlag

23. april: Endelig godkjenning av 
vedtekter (revidert) og 
verdigrunnlag.

4. juni: Oppsummering av prosess

Oppvekststyret

Mandatet er gitt av 
oppvekststyret. Status 
er rapportert til 
oppvekststyret og 
kontrollutvalget

28. aug: mandat

22. jan: status

11. juni: rapport

21. nov: status i 
kontrollutvalget

Verdiworkshops

Det er innhentet innspill 
til verdigrunnlag fra 
elevrådet, lærere, FAU 
og skoleledelse.

6. nov: Elevrådet

21. nov: Lærere 
(trinnledere, tillitsvalgt 
og verneombud)

18. des: FAU

5. feb: Skoleledelse per 
e-post.

Møter / samtaler

I tillegg er det avholdt 
møter og samtaler med 
ulike parter i saken. 

Fokus har vært å finne 
varige gode løsninger 
som sikrer et godt 
samarbeid.

• Rektor og 
inspektør

• FAU-leder og 
nestleder

• Oppvekst
• Foreldre- 

representanter 
utenfor FAU

• Politikere
• Mobilt team
• Mobbeombud

15. mai: Kollegiet ved 
Wilds Minne 

14

Aktiviteter som er gjennomført
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15

Eksempel på hvordan vi jobbet med verdier i 
elevrådet 

Materiell fra smART oppvekst
Hjelpe hverandre.

 

Omsorg
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16

Eksempel på hvordan vi jobbet med verdier i 
elevrådet 

Materiell fra smART oppvekstHøre etter når noen snakker. For læreren og hverandre.
Respekt
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Medvirkning
Inkludering
Tilgivelse 
Toleranse
Integritet
Ærlighet

Selvkontroll
Takknemlighet

17

Med utgangspunkt i følgende bruttoliste er det tatt 
stilling til hvilke som er de viktigste verdiene

Målrettethet
Selvtillit

Læringsglede
Nysgjerrighet

Initiativ
Kreativitet
Samarbeid

Hjelpsomhet

Mot
Respekt

Utholdenhet
Ansvarsbevisthet

Tålmodighet
Omsorg
Humor

Humanisme
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18

Resultat fra verdiøvelse med elevene



51/19 Referatsaker 29.08.19 - 19/00183-9 Referatsaker 29.08.19 : Endelig rapport Wilds Minne skole 13. juni 2019

PwC
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Resultat fra verdiøvelse med lærerne

Verdi Hva betyr verdien i et hjem-skolesamarbeid?

Tillit Det betyr mye for lærerne at foreldrene har, og gjennom handling viser, tillit til at 
læreren gjør det som kreves, og at de også gjør sitt beste. 

Respekt Det er viktig for lærerne at elever, kolleger og foreldre møter hverandre med respekt - 
herunder at man setter seg inn i og prøve å forstå hverandres situasjon og tolker 
bakenforliggende hensikt i “beste mening”, samt opptrer og kommuniserer (muntlig og 
skriftlig) på en konstruktiv måte. 

Samarbeid Foreldrene oppfordres til å “gå riktig tjenestevei” (kontaktlærer → rektor →) ved 
henvendelser, og å forsøke å løse ting på det laveste nivå. Forventningsavklaring, og 
tydeliggjøring av ansvar mellom lærere og foreldre vurderes også som viktig.

Toleranse Det er viktig å bygge opp under fellesskapet i en klasse (ta hensyn til ulik oppdragelse, 
kultur mv.). Foreldre oppfordres til å ta kontakt og blir kjent med andre foreldre og 
inkludere. Ved spørsmål inviteres foreldre til å ta kontakt med skolens ansatte.
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20

Resultat fra verdiøvelse med FAU

Verdi Hva betyr verdien i et hjem-skolesamarbeid

Tillit For FAU-representantene er det viktig å kunne ha tillit til at skolen tar tak i 
mobbesaker og at sakene ved behov tas oppover i systemet og ut til foreldre. 
Lav terskel for kontakt mellom skole og foreldre og måten man som forelder 
blir møtt på, og fulgt opp av skolen ved bekymringer/innspill/spørsmål er 
sentral for å ivareta og opprettholde denne tilliten.

Åpenhet Det er viktig at informasjon deles (mellom foreldre, lærere og foreldre, FAU og 
foreldre, rektor og foreldre mv.) og at informasjon går gjennom avtalte/rette 
kanaler på en konstruktiv måte. God informasjon skaper tillit.

Toleranse Det er viktig for FAU at det er toleranse knyttet til ulike meninger. Det er også 
behov for å enes og skape forståelse for hvor grensen går for hva som er 
kontaktlærers/skolens ansvar og “besøkelsestid”. 

Respekt Det er viktig for FAU at alle elever må møtes med respekt. Videre er det viktig 
med fleksibilitet, at man som foreldre blir lyttet til, at man blir tatt på alvor, 
tolerert, blir gitt ærlig informasjon og at det er gjensidig konstruktiv 
kommunikasjon.

Samarbeid Det er viktig at det er et godt samarbeid og at alle “funksjoner” i og rundt 
skolen fungerer og spiller på lag (kontaktlærer, helsesøster, sosiallærer, øvrig 
støttefunksjoner, skoleledelse, foreldre mv.).
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21

Verdigrunnlag RESPEKT
Vi tåler, tar hensyn til og har gjensidig 

forståelse for at det er ulike 
oppfatninger av hva som bidrar til en 

best mulig skole / skolemiljø for elevene. 

ÅPENHET
Informasjon om skolens drift, 

skolens håndtering av ulike saker, 
rettigheter, rutiner og regler 

deles, og vi prøver å forstå 
hverandre og møte hverandre 

med vennlighet og velvilje. 

TILLIT
Vi blir kjent med hverandre og deler 
synspunkter med åpent sinn.
● Skoleledelsen har tett dialog med foreldre 

som henvender seg til skolen, for å skape 
felles problemforståelse og løsningsforslag. 

● Foreldre har tillit til at skoleledelsen og 
skolen ønsker det beste for, og tar vare på 
den enkelte elev, men også ser helheten og 
det som ivaretar fellesskapet.

SAMARBEID
Skolen har ansvar for å tilrettelegge for 
samarbeid, men god og tillitsfull dialog er et 
gjensidig ansvar. 
● Skolen ønsker innspill fra foreldre 

velkomne, lytter til dem, tar dem på alvor 
og følger dem opp. 

● Foreldre går riktig tjenestevei ved 
henvendelser til skolen (dvs. i hovedsak via 
kontaktlærer - skolens ledelse - 
oppvekstsektor. Se vedtektene punkt 5).

OMSORG
Vi bryr oss om andre med det vi sier og 

gjør.

HUMOR
Vi bruker smil og latter for å skape og 

spre glede. 

TOLERANSE
Vi prøver å forstå og sette oss inn i andres 

situasjon. Det må være aksept for at forskjellige 
parter tenker ulikt. Det må være rom for å 

komme med konstruktiv kritikk og samtidig 
opprettholde en god relasjon.
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● Lærerne opplever at verdiene er gode, men det pekes på behovet for å operasjonalisere dem for å 
skape en felles forståelse for hva de betyr i praksis mellom lærere, foreldre, elever og 
skoleledelse. Det blir viktig å arbeide ut fra en felles plan, for at alle drar i samme retning.

● Flere trekker frem at de ønsker rektor med inn i arbeidet med å forankre verdigrunnlaget med alle 
foreldre på foreldremøtene, klasse for klasse (ikke bare trinn), til høsten. De er opptatt av at 
verdigrunnlaget formidles på en intuitiv og lett forståelig måte. 

● Det trekkes frem at lærerne må være gode eksempler. “Vi er den profesjonelle part og må tåle å 
stå i det og opptre profesjonelt uansett hva. Riktig tjenestevei gjelder også for oss.” 

● Videre trekkes det frem at forventningsavklaringer er spesielt viktig. Utarbeidelsen av et årshjul 
(ref. rektors innspill) trekkes frem som et eksempel på noe som vil kunne avklare forventninger 
mellom skole og foreldre. Videre blir det viktig å få formidlet det som står i vedtektene ut til øvrige 
foreldre, være tålmodige og jobbe jevnt og trutt med å få det forankret. 

● Lærerne er opptatt av at de må få og skape tillit.
● Rektor tar opp at det kan øves på å tørre å være tydeligere i kommunikasjon overfor foreldre, 

samtidig som hensynet til samarbeid ivaretas. 

● Lærerne er opptatt av å se fremover og skape det beste læringsmiljøet for elevene ved Wilds 
Minne skole.

22

Etter fremlegging av vedtektene og verdigrunnlaget på lærermøte 15. mai 2019
Lærernes innspill til hva som blir viktig fremover
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Oppsummering 
og veien videre4
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• Det har vært et konstruktivt samarbeid med FAU og skoleledelse 
gjennom året. FAU-leder og nestleder har hatt en nøkkelrolle og må 
berømmes den viktige innsatsen. 

• Det var i perioder en krevende situasjon på/utenfor skolen. Unød- 
vendig mye energi ble brukt på konflikter og/eller konflikthåndtering.

• Det har underveis i prosessen vært krevende å få taket på hva 
problemet “egentlig” har vært ettersom det har vært ulike oppfatninger 
av dette. Løsningene har vært tilsvarende krevende å identifisere. 
Verdigrunnlaget som nå er utarbeidet er et godt grunnlag for å bygge 
opp under, og bevare, tilliten mellom skoleledelse og foreldre. Det er 
også et verktøy som kan benyttes for å ta tak i utfordringer relatert til 
kommunikasjon. Utfordringer knyttet til tillit og kommunikasjon har 
vært tilbakevendende tema over mange år. 

24

Oppsummering og anbefalinger til veien videre

• Utfordringene ved skolen har blitt omtalt og håndtert i ulike kanaler og på flere arenaer. Dette har over 
tid bidratt til en eskalering og forverring av situasjonen.  Vår generelle anbefaling er at problemene bør 
forsøkes løst på lavest mulig nivå. Som en del av verdigrunnlaget og vedtektene er foreldre anbefalt å 
“gå riktig tjenestevei”. Øvrige relevante/involverte parter oppfordres også å henvise til dette. 
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• Situasjonen ved skolen, slik vi observerer den per i dag, er at samarbeidet 
fungerer godt, og ikke minst, at det er sterk vilje til å bygge dette videre 
både fra FAU og skoleledelsens side.

• Det har vært uklarheter som har vært nyttig å klare opp i, for eksempel 
relatert til hvilke saker FAU skal behandle og skoleledelsens rolle i FAU. I 
vedtektene utarbeidet i, og vedtatt av, FAU går det blant annet frem at; 

– Punkt 4: “Rektor har ansvaret for å legge til rette for et godt 
hjem-skole-samarbeid. Det innebærer blant annet at rektor skal sørge for god 
kommunikasjon med foreldre, ikke bare enkeltvis, men også gjennom FAU og 
andre utvalg. FAU er foreldrenes organ, men det kan være nyttig å få informasjon 
direkte fra skolens ledelse. Dette styrer rektors deltakelse på FAU-møter.”

– Punkt 10: “Enkeltsaker som faller inn under opplæringslovens § 9A, hvor det er 
behov for taushetsplikt, skal ikke behandles i FAU.”

• Det er et asymmetrisk forhold mellom skole og hjem. Jf. overordnet del i 
læreplanverket, er det  viktig at skolen legger til rette for et godt 
samarbeid. En måte å gjøre dette på kan være ved 
forventningsavklaringer. Både vedtektene og verdigrunnlaget kan være 
gode “verktøy” å bruke inn i slike forventningsavklaringer, spesielt 
ettersom de er utformet av FAU selv. Ved hvert nye FAU blir det viktig å gå 
grundig gjennom dokumentene og revidere etter behov.
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Oppsummering og anbefalinger til veien videre

Det er uvisst hvor 
lang tid det vil ta 
å bygge opp tillit, 
men det er sikkert 
at det er sårbart 
og lett kan brytes 
ned. Derfor er det 
en sterk 
oppfordring at 
alle parter bidrar 
til å støtte opp om, 
og forplikte seg til, 
verdigrunnlaget 
som nå er vedtatt 
av FAU.
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PwC
Wilds Minne skole Oppsummering og anbefaling til veien videre

1. Forankre verdiene i kollegiet, blant 
elevene og hos øvrige foreldre. 
Jobb f.eks i grupper med å knytte 
konkrete handlinger til de ulike 
verdiene - still dere spørsmålet “hva 
betyr dette for meg”?

2. Det bør lages en strukturert plan for 
endring av viktigste adferd/ønsket 
kultur.

3. Jobb med å etterleve verdiene og 
skape den ønskede kulturen ved å 
tilpasse strukturer, system, formelle 
og uformelle møteplasser. 

4. Mål, evaluer og juster.
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Konkrete anbefaling til 
veien videre
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Disclaimer
Denne rapporten er utarbeidet for Kristiansand kommune ved Wilds Minne skole, i samsvar med signert avtale. Oppdragsansvarlig i 
Kristiansand kommune er oppvekstdirektør Svein Ove Ueland.

Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i workshops og i dokumentasjon som kommunen og skolen, har gjort 
tilgjengelig for oss. 

PricewaterhouseCoopers (PwC) har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for 
at den er fullstendig, korrekt og presis.

Kristiansand kommune, har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene i gjeldende 
avtale. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av kommunen, eller andre som følge av at vår rapport er distribuert, gjengitt eller på 
annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene.

PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som 
er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar.

© 2019 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS,
Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers
Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige
medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.
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Tilsyn / Tilsynsrapporter / Agder / 2019

T I L S Y N S R A P P O R T

Kristiansand - Landsomfattende 
tilsyn med kommunens tilsyn 
etter forskrift om miljørettet 
helsevern i skoler og barnehager 
2019 

Tidsrom for tilsynet:

18.01.2019 - 28.06.2019

Fylkesmannen i Agder 

02.07.2019 

Innholdsfortegnelse

1. Tilsynets tema og omfang

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

5. Fylkesmannens konklusjon

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Kristiansand kommune og gjennomførte 

intervjuer 4., 5. og 10. april 2019, samt et intervju på Skype 22. april 2019. Vi 

undersøkte om kommunen sørger for at kommunens folkehelsearbeid blir utført i 

samsvar med aktuelle lovkrav slik at barnas arbeidsmiljø blir ivaretatt etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens 

helsetilsyn.

Fylkesmannen påpeker følgende:

Kommunen har ikke tilstrekkelig internkontroll for å sikre at fastsatte krav i 

folkehelseloven blir ivaretatt.

Kommunens særskilte dokumentasjonskrav med hensyn til delegasjon av 

tilsynsmyndighet og ledelsens oppfølgning av tilsynsoppgavene er ikke ivaretatt.

Kommunens ledelse har ikke fulgt opp tilsynsoppgaven slik at avvik fra oppsatt 

risikobasert tilsynsplan blir fulgt opp og eventuelle nødvendige 

ressurser/kompetanse blir satt inn for å følge opp tilsynsplanen.

Lovbrudd på følgende myndighetskrav:

Folkehelselovens § 30

Vi ber om en tilbakemelding fra innen 15.09.2019 om hvordan kommunen vil rette 

opp lovbruddet etter folkehelselovens § 30. Vi ønsker også en tidsplan for dette.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Det landsomfattende tilsynet med folkehelseloven i 2019 er rettet mot kommunens 

arbeid med tilsyn med miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Tilsynet har som formål å bidra til at kommunen oppfyller plikten til å føre tilsyn med 

at barnehagenes og skolenes inne- og utemiljø fremmer barnehagebarn og elevers 

helse og trivsel og forebygger sykdom og skade.

Barnehagers og skolers inne- og utemiljø er av stor betydning for helse, trivsel og 

prestasjoner blant barn og unge. Mange barnehager og skoler har for eksempel et 

dårlig inneklima.
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Problemene har vist seg ofte å være knyttet til sviktende forvaltning, drift og 

vedlikehold. Varierende og mangelfull tilsynspraksis kan også medvirke til at 

barnehager og skoler over tid utvikler dårlig inneklima og andre miljømessige 

problemer etter at godkjenning ble gitt.

Kartlegginger fra statlig hold av kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler har påvist store forskjeller kommunene imellom når det gjelder 

omfang av tilsyn og oppfølging av tilsyn der det er blitt påvist brudd på regelverket.

Fylkesmannen har ført tilsyn med om kommunen ivaretar sitt tilsynsansvar ved å 

sørge for:

• klar fordeling av myndighet og oppgaver, nødvendig uavhengighet og 

kompetanse

• oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager

• at risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og at det 

føres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen

• at tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om det er klart hvem som er delegert 

tilsynsmyndighet og tilhørende oppgaver og at de som skal ivareta tilsynsoppgaven 

(videre omtalt som tilsynsorganet) er tilstrekkelig uavhengig av virksomhetene det 

skal føres tilsyn med. Dette er særlig aktuelt ved tilsyn med kommunale barnehager 

og skoler. Fylkesmannens tilsyn har også omfattet om kommunen har sørget for at 

tilsynsorganet har nødvendig kompetanse om miljørettet helsevern, tilsynsmetodikk 

og saksbehandling. Det er også undersøkt om kommunen har dokumentert hvordan 

de ovennevnte forholdene blir ivaretatt.

Kommunens tilsyn er et viktig virkemiddel for å sikre at barnehager og skoler ikke 

drives uten godkjenning. Å ha oversikt over godkjenningspliktige barnehager og 

skoler og deres godkjenningsstatus er blant annet nødvendig når tilsynsorganet skal 

prioritere hvilke barnehager og skoler det skal føres tilsyn med. Fylkesmannen har 

derfor undersøkt og vurdert om kommunen har sørget for å ha nødvendig oversikt 

over disse forholdene og at dette er dokumentert.

Kommunen tilsynsoppgaver omfatter både å følge opp risikoforhold i miljøet i den 

enkelte barnehage og skole og å føre regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i 

kommunen.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sørger for at tilsynsorganet 

får tilstrekkelig informasjon om risikoforhold ved miljøet i skoler og barnehager og at 

tilsynsaktivitetene baseres på risikovurderinger. Dette er nødvendig både i 

forbindelse med oppfølging av forhold med mulig helserisiko i miljøet i 

enkeltbarnehager og –skoler og i forbindelse med den regelmessige 
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tilsynsvirksomheten. Fylkesmannen har også undersøkt om kommunen sørger for å 

følge med på at tilsynsoppgavene gjennomføres som forutsatt og at det er 

dokumentert hvordan tilsynsoppgavene planlegges og gjennomføres.

For at tilsyn som virkemiddel skal fungere etter sin hensikt, må tilsyn der det er påvist 

lovbrudd følges opp slik at tilsynet kan avsluttes. Fylkesmannen har undersøkt om 

kommunen sørger for at oppfølgingen av tilsyn foregår på en systematisk måte og at 

det er dokumentert hvordan dette arbeidet skal gjøres.

Informasjon om tilsynet

På miljørettet helsevernområdet er fylkesmannens tilsyn begrenset til tilsyn med om 

kommunene oppfyller sine plikter som tilsynsmyndighet. Fylkesmannen fører altså 

«tilsyn med kommunens tilsyn». Fylkesmannens tilsynsmyndighet omfatter derfor 

ikke om kommunen som eier sørger for å oppfylle kravene til miljørettet helsevern i 

sine barnehager og skoler.

Fylkesmannens tilsyn omfatter kommunens tilsyn med miljørettet helsevern i private 

og offentlige barnehager, grunnskoler og videregående skoler innenfor kommunens 

geografiske område, og som omfattes av virkeområdet som forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler gjelder for (definert i § 2).

Fylkesmannens tilsyn skal gjennomføres som systemrevisjon. Det innebærer at 

fylkesmannen fører tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med 

tilsyn og ved dette sørger for at tilsynsvirksomheten oppfyller de aktuelle lovkravene.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og 

forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til 

grunn i tilsynet.

Rettslig grunnlag for fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunenes folkehelsearbeid 

etter lov 24. juni 2011 om folkehelsearbeid (folkehelseloven), jf. folkehelseloven § 31. 

Fylkesmannens lovlighetskontroll med miljørettet helsevern (MHV) gjelder 

folkehelseloven §§ 8 og 9 og § 30 om internkontroll. Fylkesmannens tilsyn er 

avgrenset til lovlighetskontroll, jf. kommuneloven kapittel 10 A.

Rettslig grunnlag for kommunens tilsyn

Ifølge kapittel 3 Miljørettet helsevern i folkehelseloven, skal kommunen ha sin 

oppmerksomhet rettet mot hele befolkningen, uavhengig av sektor. Kommunen har 

virkemidler både overfor privat og offentlig virksomhet og eiendom, og har blant 

annet som oppgave å føre tilsyn med faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller 

indirekte kan ha innvirkning på helsen.
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Kommunens tilsynsansvar med miljørettet helsevern fremgår av folkehelseloven § 9.

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. oppstiller en rekke krav 

til blant annet internkontroll, uteområder, inneklima, renhold, vedlikehold, 

smittevern, måltider mv., som er rettet mot eier/leder av virksomheten. Kommunen 

skal føre tilsyn med at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

overholdes, noe som er presisert i forskriftens § 25.

Tilsyn med kommunens arbeid med tilsyn

I det følgende gir vi en oversikt kravene i lov og forskrift som gjelder på områdene 

som skal undersøkes i tilsynet.

Kommunens plikt til internkontroll

Kommunen har en plikt til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i 

folkehelseloven eller i medhold av folkehelseloven overholdes, jf. folkehelseloven § 

30. Det er ikke gitt en egen forskrift som utdyper kravene til internkontroll. 

Kommunens plikt til internkontroll med tilsynsoppgaven bygger på det alminnelige 

systemet for internkontroll i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23 nr. 2.

Kommunen har en særskilt plikt til å dokumentere tilsyn med miljørettet helsevern. 

Folkehelseloven § 30 annet ledd bestemmer at kommunenes tilsyn etter § 9 skal 

dokumenteres særskilt. Det er presisert i folkehelseloven § 30 annet ledd at 

uavhengighet og likebehandling i tilsynet skal dokumenteres, men det forsterkede 

dokumentasjonskravet gjelder generelt for tilsynsoppgaven etter § 9.

Klar fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha en klar 

fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Kommunen kan delegere oppgaver og 

myndighet innen miljørettet helsevern innad i kommunen eller til en vertskommune 

etter de alminnelige reglene om delegering i kommuneloven eller et interkommunalt 

selskap (IKS), jf. folkehelseloven § 9 første ledd annet punktum.

Krav om et uavhengig tilsyn

Kommunene må organisere seg slik at de personene eller enhetene som ivaretar 

tilsyn med MHV, er tilstrekkelig uavhengige av underliggende virksomhet som det skal 

føres tilsyn med. Kommunen må dokumentere tilsynsorganets uavhengighet, jf. 

folkehelseloven § 30 annet ledd.

Krav til kompetanse

Kommunens plikt til å føre tilsyn med MHV etter folkehelseloven § 9, forutsetter at 

kommunen har nødvendig kompetanse til å utføre tilsynsoppgaven forsvarlig, jf. også 

kravet til internkontroll i lovens § 30. Kommunen må dokumentere at de som har 

ansvar for å føre tilsyn med MHV har nødvendige forutsetninger, herunder 

kompetanse.

Side 5 av 14Kristiansand - Landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om miljør...

20.08.2019https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/kristiansand-kommun...



51/19 Referatsaker 29.08.19 - 19/00183-9 Referatsaker 29.08.19 : Tilsynsrapport - kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

Krav om oversikt over godkjenningsstatus

Det inngår i kommunens tilsynsansvar i folkehelseloven § 9 å ha oversikt over 

godkjenningspliktige barnehager og skoler i kommunen. Å ha en oppdatert oversikt 

over godkjenningsstatus for barnehager og skoler er også å anse som en del av det 

løpende arbeidet med oversikt over folkehelseutfordringene i kommunen, som 

kommunen skal gjøre etter § 4 i forskrift om oversikt over folkehelsen.

Risikobasert tilsyn

Kommunens tilsyn etter § 9 i folkehelseloven skal vært basert på risikovurderinger. 

Kommunen må følge opp forhold som kan tilsi at miljøet i barnehager og skoler er 

uforsvarlig og ut fra en risikovurdering føre regelmessig tilsyn med skoler og 

barnehager i kommunen. Forskrift om MHV § 4 annet ledd annet punktum presiserer 

at kommunen skal prioritere tilsynsvirksomhet etter en vurdering av helserisiko. 

Kommunens risikovurderinger bør blant annet bygge på kunnskap om 

folkehelseutfordringer som kommunen skal ha etter § 5 i folkehelseloven.

Opplysnings- og informasjonsplikten

Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens 

barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager 

og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar 

opplysningene.

Valg av tilsynsmetode

Kommunens tilsynsmetoder ved tilsyn med MHV må gi tilstrekkelig faktagrunnlag til å 

kunne konkludere og må sikre forsvarlig saksbehandling. Når kommunen kan komme 

til å konkludere med pålegg, må utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 

overholdes.

Oppfølging og avslutning av tilsyn

Når kommunen har ført tilsyn med en barnehage eller skole, uavhengig av utfall, skal 

tilsynet alltid avsluttes, jf. også forvaltningsloven § 11 a. Kravet til interkontroll i 

folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk må følge opp det enkelte 

tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha oversikt over frister, rutiner for 

purring og ha en plan for videre oppfølging.

Krav til saksbehandlingen

Lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og 

forvaltningsrettslige prinsipper skal følges ved komunens utøvelse av tilsyn. Kravet til 

internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen gjennom sin 

organisering og styring må sikre at kravene til saksbehandlingen i forvaltningsloven 

overholdes.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
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Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert 

virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for 

tjenestemottakerne blir overholdt. Vi fremstiller her fakta for hvert av de fire 

undertemaene i tilsynet.

Klar fordeling av myndighet, oppgaver, nødvendig uavhengighet og kompetanse? 

Kristiansand kommunes delegasjon er noe utydelig i forhold til folkehelselovens 

myndighetsoppgaver i henhold til kapittel 3, § 9. Folkehelselovens oppgaver er 

delegert til flere ulike styrer/sektorer både administrativt og politisk. Administrativt er 

oppgaver etter §§ 4-7 delegert (2016) fra rådmannen. Andre oppgaver etter kapittel 3 

er ikke delegert. Oppgaver etter § 9 er gitt til rådmannen gjennom bystyrevedtak 

(2014) og har blitt videredelegert til helse- og sosialdirektør. Denne delegasjonen er 

ikke tatt med i delegasjonen fra 2016. Folkehelseloven er delegert til flere ulike 

kommunalsjefer.

Kommuneoverlege er ifølge stillingsbeskrivelse og helse- og sosialdirektørens 

delegasjon (2014) gitt myndighet til å føre tilsyn og godkjenne barnehager og skoler 

etter forskrift om miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen er underordnet helse- og 

sosialdirektøren. Videre har kommuneoverlegen et faglig ansvar for virksomheten 

miljørettet helsevern som ligger under virksomhetsleder for bolig- og 

tjenestetildeling. I stillingsbeskrivelsen for rådgiverne på miljørettet helsevern 

fremgår det at er deres ansvarsområder blant annet innebærer tilsynsoppgavene. I 

praksis er det tydelig hvem som har ansvar for tilsynsoppgavene og hvem som 

innehar myndighetsrollen (kommuneoverlege).

Det er utarbeidet et overordnet dokument for kvalitets- og internkontroll for 

miljørettet helsevern som utdyper oppgavene og rutiner. Dokumentet beskriver 

hvem som har myndighet, hvilke oppgaver som ligger i rollen, rutinebeskrivelser for 

hvordan tilsyn skal foregå, tilsynsorganets uavhengighet mm. Det mangler 

rutinebeskrivelse for rapportering til ledelsen og hvordan ledelsens «følge med 

funksjon» skal ivaretas.

Kommunen sikrer uavhengighet i tilsynet ved at miljørettet helsevern ligger utenom 

oppvekstsektoren som er gjenstand for tilsyn, men vi har sett at tilsynsrapporter viser 

at oppvekstsektoren er tatt med på tilsyn som del av tilsynsteamet. I 

rutinebeskrivelsen «Overordnet dokument for kvalitets- og internkontrollsystem for 

miljørettet helsevern» fremkommer det også at befaringer gjøres med ansatt i 

oppvekstdirektørens stab. Det er noe uklart om de er del av tilsynsteamet eller 

informanter.

Tilsynsorganer har god faglig og forvaltningsmessig kompetanse. Dette fremkommer 

av dokumenter fra gjennomførte tilsyn og deres faglige vurderinger gjort i forbindelse 

med tilsyn. Det er også stilt kompetansekrav i stillingsbeskrivelsene.
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Kommunens oversikt over godkjenningspliktige skoler og barnehager.

Tilsynsorganet har oversikt over godkjenningspliktige barnehager og skoler og deres 

godkjenningsstatus. Det er ikke dokumentert eksplisitt hvem som har ansvar for å 

oppdatere oversikten eller utarbeidelse av risikobasert tilsynsplan. Ansvaret ligger 

generelt til miljørettet helsevern.

Oversikten fremstår som oppdatert, men det er fare for at den ikke blir oppdatert 

fordi det er avhengig av manuell «følg med funksjon» som den enkelte rådgiver må 

sørge for å oppdatere, samt at det ikke kommer opp et automatisk varsel for når 

tilsyn skal gjennomføres eller følges opp.

Det er ikke dokumentert hvordan kommunens ledelse følger med på hvordan 

arbeidet gjennomføres som forutsatt, for eksempel gjennom rapporteringsrutiner, 

årshjul eller møtepunkt. Det vises til kvalitetshåndbok for helse og sosial området og 

ledelsens årlige gjennomgang, men det fremkommer ikke av disse at 

myndighetsoppgaven og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager 

og skoler er et dialogpunkt. Det fremkommer heller ikke av intervjuer at ledelsen 

etterspør dette.

Om risikoforhold i miljøet i den enkelte barnehage og skole følges opp og om det 

gjennomføres regelmessig tilsyn med barnehager og skoler i kommunen.

Tilsynsorganet har begrenset tilgang på informasjon om risikoforhold fra 

virksomhetene det skal føres tilsyn med. Det er opprettet årlig møtepunkt mellom 

teknisk og oppvekst og miljørettet helsevern hvor man snakker om saker og 

risikoforhold. I kommunens avviksmeldingssystem EQS er det ikke innlagt automatisk 

varsling til tilsynsorganet. Det fremkommer ikke av rutinebeskrivelser eller av 

intervjuer hvordan kommunen sørger for å holde seg informert om virksomhetenes 

tilstand, hverken kommunale, private eller fylkeskommunale. Det er opptil den 

enkelte virksomhetsleder i kommunen (rektor og barnehagestyrer) og eventuelt 

teknisk sektor og deres vurdering av når det er behov for å koble på miljørettet 

helsevern.

Miljørettet helsevern har foretatt en gjennomgang (tilsyn/godkjennings runde) av alle 

barnehager og skoler i løpet av de siste fem årene for å skaffe en oversikt. Dette 

brukes som bakgrunnsinformasjon for å utarbeide en risikobasert tilsynsplan.

Det er utarbeidet en tilsynsplan hvor det fremgår i notatsform at det er gjort en form 

for risikovurdering. Det er foretatt en overordnet risikovurdering av alle typer 

tilsynsobjekter i kommunen. Her blir skoler og barnehager vurdert generelt og med 

et behov for tilsyn ca. hvert 3.-4. år.

Tilsynsplanen er ikke offentlig tilgjengelig og er heller ikke tilgjengelig for dem det 

angår. Tilsynsplanen er å oppfatte som et internt arbeidsdokument for rådgiverne i 

miljørettet helsevern slik den fremstår i dag. Kommunens ledelse mener denne kan 

etterspørres ved behov.
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Fylkesmannen har finner at klagemuligheten til kommunelegen om barns 

arbeidsmiljø etter forskrift om miljørettet helsevern er lite kjent.

Om tilsyn systematisk følges opp der det er avdekket lovbrudd.

Det er ikke utarbeidet rutiner for hvordan tilsynene skal følges opp systematisk, men 

det følges opp med frister for eventuelt utbedring av feil i tilsynsrapporter. Dette 

følges imidlertid opp manuelt av rådgiverne.

Den tidligere beskrevne tilsynsplanen inneholder opplysninger om ikke-avsluttede 

tilsyn. Kommunen har ikke utarbeidet rutinebeskrivelse for hvordan tilsyn skal følges 

opp med for eksempel beskrivelse av tidsfrister, rutinebeskrivelse når man setter inn 

tiltak dersom ikke avvik blir rettet, når kommunens ledelse skal involveres mm. Det 

foreligger en generell beskrivelse for hvordan saksbehandlingen skal foregå.

Kommunens ledelse etterspør ikke hvordan tilsynsorganets arbeid med oppfølgning 

av tilsyn foregår, og setter derfor heller ikke inn tiltak dersom arbeidet ikke utføres 

som forutsatt. Det foreligger ikke rapporteringsrutiner til ledelsen på 

tilsynsvirksomheten/myndighetsoppgaven annet enn kommunens generelle 

beskrivelse i kvalitetshåndbok for helse og sosialområdet. Ved ledelsens årlige 

gjennomgang er ikke miljørettet helsevern nevnt som dialogpunkt.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt 
lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Etter lov om folkehelsearbeid trådte i kraft 1. januar 2012 har kommunen fått et 

forsterket dokumentasjonskrav av internkontrollen, jf. § 30. Dette særskilte 

dokumentasjonskravet gjelder spesielt for kommunens tilsynsmyndighetsrolle etter § 

9 i folkehelseloven.

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen må ha klar 

fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet. Det er Fylkesmannens vurdering at 

Kristiansand kommunes delegasjon av myndighetsrollen etter kapittel 3 i 

folkehelseloven er utydelig. Det nyeste delegasjonsreglementet fra 2016 ikke er i tråd 

med bystyrevedtaket fra 2014.

Myndighetsrollen og tilsynsoppgaven delt under to ulike ledelsesnivå. Dette gjør det 

uklart hvem i kommuneledelsen som skal følge opp tilsynsvirksomheten. 

Myndighetsrollen i kapittel 3 i folkehelseloven ved kommuneoverlegen er underlagt 

helse- og sosialsektorens ledelse, mens avdeling for miljørettet helsevern er 

underlagt virksomhetsleder for bolig- og tjenesteforvaltning. Det blir dermed uklart 
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hvem som har ansvar for oppfølgning av miljørettet helseverns oppgaver. Det er 

ingen rutinebeskrivelser eller dokumentasjon på hvem i ledelsen som skal følge opp 

arbeidet eller hvordan dette skal gjøres slik folkehelselovens § 30 stiller krav om.

Manglende oppfølgning av ledelsens internkontroll vises også ved at ledelsen ikke 

følger med på hvordan tilsynsorganet planlegger, gjennomfører og har oversikt over 

oppgaven. Manglende gjennomførte tilsyn i henhold til risikovurdering og oppsatt 

plan er et eksempel på dette.

Miljørettet helsevern har over tid ikke klart å opprettholde den oppsatte 

tilsynsfrekvensen som er satt opp i den overordnede risikovurderingen. 

Tilsynsfrekvensen er nedjustert på grunn av sykdom/permisjoner og det fare for at 

flere skoler og barnehager ikke får tilsyn i henhold til overordnet risikovurdering.

Etter Fylkesmannen vurdering kan manglende ressurser på området ha så alvorlige 

konsekvenser at ledelsen burde satt inn tiltak. Kommunen har ansvar for et stort 

antall barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager som da ikke blir fulgt opp.

Fylkesmannens tilsyn har avdekket at det er uklart i organisasjonen hvem som har de 

ulike ansvars områdene etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og. Det fremstår noe usikkert hvem som har ansvar som eier med 

tilhørende oppgaver, og hva som ligger på virksomhetsleder nivå. Dette bør 

kommunen klargjøre.

Fylkesmannen vurderer at kommunens kompetanse på tilsyn etter folkehelselovens § 

9 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er god. Medarbeiderne 

som utfører tilsyn har god forståelse for regelverket og saksbehandling. Dette er godt 

dokumentert gjennom blant annet stillingsbeskrivelser slik kravet til internkontroll i 

folkehelseloven er.

Vi vil bemerke at kommunen kan sikrer sin uhildethet i tilsynet slik folkehelseloven 

krever noe bedre. Det bør fremgå av dokumentasjon at oppvekstsektoren deltar på 

tilsyn som informanter og ikke som del av tilsynsteamet.

Kommunen må som en del av kravet til internkontroll følge med på at kommunens 

barnehager og skoler etterlever opplysningsplikten i forskrift om MHV i barnehager 

og skoler § 5 og sørge for at det interne/eksterne tilsynsorganet mottar 

opplysningene. Kristiansand kommune sikrer ikke dette på en god nok måte. Det er 

møter mellom oppvekstsektor og eiendom, men det finnes ingen slike møtepunkt 

mellom private og fylkeskommunale virksomheter og tilsynsorganet. Det er ikke gode 

nok rutiner for hvordan informasjon om avvik skal formidles til tilsynsorganet. 

Manglende informasjon gir en risiko for at forhold i skoler og barnehager som kan gi 

helseskade ikke blir oppdaget. Kommunen må opprette et system for systematisk 

innhenting av informasjon for å sikre dette.
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Kristin Hagen Aarsland ( e.f. ) 

ass. avdelingsdirektør

Kommunen har oversikt over skoler og barnehager som er godkjenningspliktige og 

denne oppdateres av tilsynsorganet. Dette er et arbeidsdokument for dem som 

jobber med tilsynene. Det bør fremstilles en tilsynsplan og oversikt over 

godkjenningene slik at den blir tilgjengelig for andre i organisasjonen som dette 

angår, for eksempel barnehagene og skolene som er gjenstand for tilsyn, og for 

kommunens ledelse slik at de enkelt kan følge med på tilsynsvirksomheten.

Kravet til internkontroll i folkehelseloven § 30 innebærer at kommunen systematisk 

må følge opp det enkelte tilsyn og alle tilsyn som ikke er avsluttet, herunder ha 

oversikt over frister, rutiner for purring og ha en plan for videre oppfølging. I 

Kristiansand kommune blir dette i praksis tatt god hånd om ved at man holder 

tilsynsplanen oppdatert og at det blir satt opp frister for retting av avvik i 

tilsynsrapporter ved tilsyn som har avdekket avvik. Det anbefales at kommunen også 

lager en rutinebeskrivelse for hvordan tilsyn skal følges opp med ulike tidsfrister, og 

hvilke tiltak man setter i verk dersom ikke avvik blir rettet og når eventuelt 

kommunens ledelse skal involveres. Slik systemet er i dag er det sårbart når det kun 

er den enkelte saksbehandler som har tilgang og vet når ting skal følges opp.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i 

kapittel 4.

Avdelingen som jobber med miljørettet helsevern er klar over sine oppgaver og 

utfører arbeidet de er pålagt. Den har god styring på sin tilsynsvirksomhet, men det 

er noen områder som kan forbedres. Blant annet skal tilsynsplanen gjøres 

tilgjengelig, informasjon rundt risikoforhold i skoler og barnehager må sikres bedre 

og rutinebeskrivelsen for oppfølgning av avvik etter tilsyn bør bli utbedret.

Kommuneledelsen har ikke dokumentert eller vist i praksis hvordan det følges med 

på tilsynsmyndighetens oppgaver. Fylkesmannen ser dette ved at oppsatt tilsynsplan 

ikke blir fulgt og gjennomført som planlagt, og det blir heller ikke da satt inn tiltak. 

Manglende oppfølgning av ledelsen gir fare for svikt og risiko for at avvik ikke blir 

fulgt opp. Barnas arbeidsmiljø blir da ikke fulgt opp på en forsvarlig måte på grunn av 

manglende internkontroll i henhold til folkehelselovens krav.

Dette er brudd på fhl § 30 som omhandler kommunens internkontroll og et særskilt 

dokumentasjonskrav av tilsynsmyndighetens oppgaver som ikke blir godt nok 

ivaretatt.

Med hilsen
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Marie Christine Frederique Calisch 

seniorrådgiver

Helse- og sosialavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Statens helsetilsyn Postboks 231 Skøyen 0213 OSLO

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok. 

Varsel om tilsynet ble sendt 18.01.2019.

Det ble gjennomført en samtale med en representant fra Komfug i forkant av tilsynet.

Tilsynsbesøket ble gjennomført i Kristiansand kommune 04.-05.04.2019 i tillegg til 

ekstra intervjuer 10.04. og 15.04. 2019. Tilsynet ble innledet med et kort 

informasjonsmøte 04.04.2019. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble 

avholdt 23.04.2019.

En del dokumenter var mottatt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter 

ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble 

gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

• Organisasjonskart for teknisk sektor, oppvekst og virksomhet bolig- og 

tjenestetildeling

• Stillingsbeskrivelse kommuneoverlege

• Stillingsbeskrivelse miljørettet helsevern

• Bystyrevedtak 20/14 Delegering av myndighet etter folkehelselovens kapittel 

om miljørettet helsevern datert 12.02.2014

• Delegasjon fra rådmann til Helse- og sosialdirektør – miljørettet helsevern 

datert 01.10.2014

• Reglement for rådmannens ansvars- myndighetsområde - Delegasjon, datert 

17.06.2015

• Delegasjon av myndighet fra rådmann til direktørene, juni 2016

• Fullmakts- og delegasjonsbeskrivelse for ledere i helse- og sosialsektoren i 

Kristiansand kommune

• Overordnet dokument for kvalitets- og internkontrollsystem for miljørettet 

helsevern, datert 05.03.2019

• Dokument «Tilsynsobjekter barnehager»

Side 12 av 14Kristiansand - Landsomfattende tilsyn med kommunens tilsyn etter forskrift om mil...

20.08.2019https://www.helsetilsynet.no/tilsyn/tilsynsrapporter/agder/2019/kristiansand-kommun...



51/19 Referatsaker 29.08.19 - 19/00183-9 Referatsaker 29.08.19 : Tilsynsrapport - kommunens tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager

• Dokument «Tilsynsobjekter skoler»

• Dokument «Risikovurdering og tilsynsfrekvens» (generelt miljørettet helsevern)

• Dokument Tilsynsplan 2019 Miljørettet helsevern med årshjul (generell mhv)

• Status godkjenning og tilsyn med barnehager

• Status godkjenning og tilsyn med skoler

• Varsel om tilsyn Læringsverkstedet barnehage

• Rapport etter tilsyn læringsverkstedet barnehage

• Godkjenning av Læringsverkstedet barnehage

• Oppskrift tilsyn med barnehage

• Oppskrift tilsyn med skoler

• Rapport etter tilsyn Sørlandets maritime videregående skole

• Tilsynsrapport Fidjemoen familiebarnehage

• Avslutning tilsynssak mot Fidjemoen barnehage

• Agenda samhandlingsmøte mellom Kristiansand Eigedom, oppvekst og 

miljørettet helsevern 18.01.2019

• Oppsummeringsrapport skoletilsyn 2011-2016 – Miljørettet helsevern

• Skjema for tilstandsrapport for barnehagebygg i fobindelse med tilsyn fra 

Miljørettet helsevern

• Skjema og brev, kartlegging tematilsyn mat og måltid SFO

• Rapport etter befaring – toalettforhold Wilds Minne skole

• Oppsummering etter møte om toalettforhold ved Wilds Minne skole

• Vurdering av planer for nye Mosby oppvektsenter

• Notat: Mosby oppvekstsenter – innspill fra miljørettet helsevern

• Mosby oppvekstsenter – vurdering av planer for midlertidig skole og 

barnehageanlegg

• Mosby oppvekstsenter – rapport etter befaring av midlertidig skole- og 

barnehageanlegg

• Justvik skole – befaringsrapport fra miljørettet helsevern på de nye 

skolelokalene Gjerder på Justvik skole - befaringsrapport

• Veiledning i vurdering av kantforsegling av takplater, Justvik skole

• Rapport etter befaring 25.01.2019 – Oasen skole Vågsbygd

• Badmintonhallen – Befaringsrapport fra miljørettet helsevern

• Skjema for vurdering av idrettshaller etter forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok 

på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

Ikke publisert her

4 barn ble intervjuet i forbindelse med tilsynet.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

• seniorrådgiver, Marie Christine F. Calisch, Fylkesmannen i Agder, revisjonsleder
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• seniorrådgiver, Elin Kristensen, Fylkesmannen i Agder, revisor

• seniorrådgiver, Åse Hansen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, observatør

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende 
tilsynet

2019 Folkehelseloven. Kommunens tilsyn med 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Søk
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