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Tilsyn barnehager
FO 2019/1 Forespørsel fra Kirsti Brække Myrli (AP) vdr kommunens tilsyn med barnehagene
Myrli viste til bl.a. medieoppslag om private barnehagedriveres mulighet til å tjene penger på
bekostning av tilbudet til brukerne og kommunens tilsynsplikt. Myrli spurte:
1.
Vil utvalgsleder sørge for at det blir satt opp en sak i neste HUO møte der tilsynene
kommunen har utført de to siste årene fremkommer samt resultatene?
2. Vil utvalgsleder også sørge for at oversikten viser hvor det også er ført økonomisk tilsyn samt en
oversikt over planlagte tilsyn i 2019?
Utvalgsleder svarte: Hvis administrasjonen har kapasitet til å levere dette til neste møte, så gjerne det
– hvis ikke kan det komme til et senere møte. Men jeg vil gjerne at vi får en slik oversikt.

Oversikt over tilsyn
I følge barnehageloven §16 skal kommunen føre tilsyn med virksomheter. Barnehagene i Halden
kommune omfavnes av denne hjemmel.
Pedagogisk tilsyn ble i perioden fra 2014 til 2017 gjennomført i 12 av 35 barnehager. Det
stedlige tilsynet ble gjennomført av fagleder barnehage og en av stabsmedarbeiderne i
kommunalavdelingen. Barnehagene fikk sendt ut et spørreskjema til utfylling som dannet
grunnlag for selve tilsynet.
I de tilfeller det har vært feil i barnehagers årsrapporter, så har det blitt gjennomført begrensede
økonomiske tilsyn. Dette er tilsyn som gjøres fortløpende.
På Klengstua barnehage ble det i 2018 gjennomført et omfattende økonomisk tilsyn. Dette
tilsynet har en annen karakter enn begrensede økonomiske tilsyn.

En helhetlig plan og rutiner for pedagogiske- og økonomiske tilsyn, samt systemer for
gjennomføring vil bli utarbeidet, og utvalget vil bli orientert i løpet av høsten 2019.
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