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1. SAMMENDRAG 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Styring, organisering og ressursbruk på barnehageområdet» i 

Arendal kommune har hatt til hensikt å se på organiseringen av barnehagesektoren i lys av 

kommunens ressursbruk, og hvilke styringsverktøy kommunen anvender ved sitt ansvar som 

lokal barnehagemyndighet. Formålet har vært å gjennomgå kommunens barnehagestruktur og 

hvordan organiseringen av barnehagene er med å påvirker kommunens totale kostnadsbilde. 

Det har videre vært formålstjenlig å se på kommunens styringsverktøy som 

barnehagemyndighet, herunder praktiseringen av tilsynsplikten ved de kommunale og private 

barnehagene.  

Prosjektet har blitt gjennomført av Aust-Agder Revisjon IKS i perioden september 2017 – 

februar 2018 etter bestilling fra kontrollutvalget. Forvaltningsrevisjonsprosjektet har lagt til 

grunn følgende problemstillinger: 

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives 

sett i forhold til sammenlignbare kommuner? 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet? 

Gjennom arbeidet med prosjektet har revisjonen lagt til grunn et sett med kriterier for å på 

best mulig måte besvare problemstillingene. Revisjonskriteriene har i hovedsak tatt 

utgangspunkt i barnehagelovens bestemmelser med tilhørende forskrifter. Faglige 

utredninger, forskningsrapporter samt uttalelser, artikler og høringsnotat fra departementet og 

direktoratet er videre eksempler på kriterier som er anvendt for å gi et best mulig normativt 

grunnlag for rapportens vurderinger og konklusjoner.  

Faktagrunnlaget baserer seg på en metodisk innhenting av data, hovedsakelig gjennom en 

kvalitativ tilnærming ved dokumentanalyse av kommunens oversendte materiale, offentlig 

tilgjengelige styringsdokumenter samt statistiske fremstillinger gjennom KOSTRA. Dialog 

med ansatte i kommunen har i tillegg bidratt med supplerende informasjon og 

tilgjengeliggjøring av dokumentasjon som har vært en sentral del av revisjonens 

faktagrunnlag.  

Arendal kommunes ansvar som lokal barnehagemyndighet er regulert i barnehageloven § 8, 

hvor det heter at kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med 

gjeldende regelverk samtidig som de er ansvarlig for å tilby barnehageplass til alle barn som 

er bosatt i kommunen. Som lokal barnehagemyndighet er Arendal ansvarlig for å forvalte 

statlige midler til private barnehager, midler som beregnes gjennom en finansieringsmodell 

for tilskudd til de private barnehagene. Finansieringsordningen skal sikre at alle barn i 

kommunen får et godt tilbud, uavhengig om de går i en kommunal eller privat barnehage. 
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Kommunen er videre ansvarlig for å føre tilsyn, både med de private og med sine egne 

kommunale barnehager. Utover kommunens rolle som barnehagemyndighet, har Arendal en 

sentral rolle som stor barnehageeier ved sine 12 barnehager. Omtrent halvparten av Norges 

barnehager drives av kommunene selv, og de har følgelig et selvstendig ansvar for å levere 

god kvalitet i tjenestetilbudet ved den enkelte barnehage.  

 

Problemstilling 1 – Ressursbruk på barnehageområdet i Arendal i forhold til 

sammenlignbare kommuner 

Arendal kommune har med sine 45 000 innbyggere 58 godkjente barnehager. Av disse er 12 

av barnehagene kommunale (fordelt inn i syv enheter), 45 er private og én er åpen barnehage. 

Sett i forhold til sammenlignbare kommuner og grupper har Arendal en relativt høy andel 

private barnehager, da nærmere 80 % av barnehagene i kommunen utgjør private barnehager. 

Flere av de kommunale barnehagene er organisert i middels-store enheter, med over 50 barn i 

hver av de seks største barnehagene (telling pr. 15.09). Sett i lys av sammenlignbare 

kommuner har Arendal noe lavere andel barn i kommunale barnehager enn alle de syv 

sammenligningsenhetene foruten om én kommune. Arendal kommune har med sine 26 

prosent, mye lavere andel barn i kommunale barnehager enn de øvrige kommunene da de 

fleste fordeler seg rundt 40 prosent.   

Da grunnlaget for beregning av tilskudd til de private barnehagene baserer seg på 

ressursbruken i de kommunale, er det viktig at Arendal drifter økonomisk effektive 

kommunale barnehager slik at kommunens totale utgifter kan reduseres på sikt. Revisjonen 

observerer at Arendal har vesentlig høyere kostnader på barnehageområdet enn 

sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn. Sammenlignet med Grimstad 

som nabokommune har Arendal 21.000 kroner mer i utgifter per barn i kommunal barnehage, 

og tilsvarende har kommunen 15.300 kroner mer enn gjennomsnittlige kostnader i KOSTRA-

gruppe 13 per barn. Tilsvarende kostnadsnivå observeres ved utgifter per innbygger 1-5 år, 

hvor Arendal kommune har et høyere utgiftsnivå enn alle de syv sammenlignbare 

kommunene og enhetene. Revisjonen registrerer likevel kommunens bevissthet rundt de høye 

kostnadene, hvor det vises til en kombinasjon av Arendals høye voksentetthet, noe høyere i 

lønnsutgifter samt ledige barnehageplasser som følge av nedgang i antall barn. Nedgangen i 

antall barn er viktig at blir hensyntatt i kommunens vurderinger av risiko ved organiseringen 

av egne barnehager, da kommunen selv peker på sammenheng mellom nedgang i antall barn 

og kommunens høye kostnader per barn. 

Knyttet til kommunes bemanning skiller Arendal kommune seg ut blant de komparative 

enhetene, da kommunen har en høyere voksentetthet enn alle de sammenlignbare kommunene 

og gruppene. En høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene ved at det er flere voksne 

fordelt på barna, i tillegg vil den enkelte barnehage ha større handlingsrom og kapasitet til å ta 

opp flere barn ved behov. På en annen side kan den høye voksentettheten føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift da det er mer ressurskrevende å ha flere ansatte. Det er derfor 
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viktig at kommunen aktivt følger opp utviklingen i antall barn med bemanningssituasjonen, 

slik at bemanningen og voksentettheten tilpasses det reelle behovet i den enkelte barnehage.  

Barnehagenes åpningstider, alderssammensetning samt oppholdstid er alle faktorer som kan 

ha en reell påvirkning på kommunens ressursbruk, da eksempelvis utvidede åpningstider kan 

være kostnadsdrivende. Ved de respektive faktorene finner revisjonen lite indikasjoner på at 

Arendal kommune har tendenser til mindre kostnadseffektiv drift. Alle barnehagene i Arendal 

har åpningstider over 9 timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med 

utvidede åpningstider. Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen korrelasjon 

mellom åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Revisjonen registrerer 

videre at kommunen har svært lav andel barn i deltidsplasser, og kun noen få timer forskjell 

ved gjennomsnittlig oppholdstid per barn mellom kommunale og private barnehager. 

Gjentakende tendenser til høyt sykefravær i barnehagene vil kunne være en kostnadsdriver for 

kommunen, både sett hen til den enkelte barnehages utgifter samtidig som at kommunens 

totale ressursbruk vil kunne øke da grunnlaget for tilskudd til private barnehager er høyere. 

Revisjonen registrerer at de kommunale barnehagene i Arendal har høyere langtidsfravær enn 

korttidsfravær, hvor fire av totalt syv barnehageenheter har et høyere sykefravær enn 

kommunens mål. Revisjonen bemerker spesielt to av enhetene med henholdsvis 16,7 prosent 

og 15,9 prosent fravær, langt høyere enn kommunens mål på 7,4 prosent. Etter revisjonens 

vurdering oppfordres kommunen og barnehagene til å ha en bevissthet rundt dette og 

kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak knyttet til sykefravær. 

Etter gjennomgang av dokumentasjon knyttet til kommunens beregning og prosess ved 

tilskuddsberegning til private barnehager, finner revisjonen kommunens system som 

tilfredsstillende og strukturert. Tilskudd til private barnehager følger av kommunens 3 årlige 

telletidspunkter (15.des, 15. aug., 15. sept.). Den enkelte barnehage er pliktig til å holde 

kommunens felles barnehagesystem oppdatert til enhver tid, hvor kommunen som 

barnehagemyndighet tar utgangspunkt i rapportering gjennom dette systemet som grunnlag 

for tilskuddsutbetaling på de respektive telledatoene. Revisjonen opplever kommunens felles 

rapporteringssystem som et strukturert og viktig verktøy for å forebygge feil i rapporteringen 

fra barnehagene.  

 

Problemstilling 2 – Kommunen som barnehagemyndighet og tilsynsansvar  

Kommunens ansvar som tilsynsmyndighet reguleres av barnehageloven, og innebærer at de 

som lokal barnehagemyndighet skal føre tilsyn med alle barnehager for å sikre kvalitet og 

regeletterlevelse. Tilsynsoppgaven er spesielt viktig for å kunne kontrollere at 

barnehagelovens krav følges i praksis, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i 

hva som skjer i barnehagene rundt om i kommunen. For å sikre at kvaliteten og innholdet i 

tilbudet til barna er tilfredsstillende, er det viktig at kommunen utøver systematiske og 

regelmessige tilsyn.  
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Arendal kommune har utarbeidet en egen plan for tilsyn av barnehager, en plan som i 

overgangen 2017/2018 er under endring med sikte på et mer detaljert verktøy for 

tilsynsarbeidet. Som tilsynsmyndighet er det viktig at kommunen har et organisatorisk og 

tydelig skille mellom rollen som barnehagemyndighet og rollen som barnehageeier, da 

kommunen er ansvarlig for å føre tilsyn med sine egne barnehager i tillegg til de private. 

Planen for tilsyn har derfor til hensikt å legge tydelige føringer både for barnehageeiere, 

barnehageansatte og foresatte, samtidig som planen presenterer ulike virkemidler kommunen 

anvender som tilsynsformer. Etter revisjonens vurdering har Arendal kommune godt 

utarbeidede styringsverktøy som bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres ansvar som 

tilsynsmyndighet.  

Gjennom barnehageloven § 16 pliktes kommunen til å føre systematiske og regelmessige 

tilsyn med alle barnehager for å sikre god kvalitet og innhold i barnehagene. Loven legger 

ingen detaljerte føringer for hvordan tilsynene skal gjennomføres, men 

Kunnskapsdepartementets veileder viser til en rekke ulike metoder som kommunene kan 

anvende. Revisjonen registrerer at Arendal kommune har gode utarbeidede metoder for tilsyn, 

herunder både stedlige tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn, dokumenttilsyn ved webbaserte tilsyn 

samt at BASIL-rapporteringen anvendes.  

Revisjonen finner det positivt at kommunen gjennom handlingsprogram 2017-2020 har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene i respektive periode, med spesifikk 

opplisting på type tilsyn og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte 

styringsverktøy ved årshjul, maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som 

tilfredsstillende for at kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet. I 

henhold til barnehageloven § 8 skal kommunen som lokal barnehagemyndighet gi veiledning 

og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Som en del av 

barnehagemyndighetens veiledningsansvar og «påse»-rolle avholdes det årlige 

utviklingssamtaler med alle barnehagene i kommunen, hvor kommunen møter barnehagen og 

samarbeidsutvalget/foreldrerådet til dialog. 

Ved revisjonens gjennomgang av kommunens utførte tilsyn i 2016 og 2017 fremkommer det 

at samlede tilsyn v/ utviklingssamtaler er gjennomført ved totalt 57 samtaler, samtidig som 

kommunen har gjennomført webbaserte tilsyn ved alle kommunens barnehager i både 2016 

og 2017 i tillegg til den årlige BASIL-rapporteringen fra barnehagene. På et overordnet nivå 

mener revisjonen det foreligger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet. 

 

  



  6 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative 

tendensene i utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organisering av 

ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør sees i sammenheng med at 

kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage i forhold til 

sammenlignbare kommuner  

 

 Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksomme på den økende tendensen til 

sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en 

betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på barnehageområdet 
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2. INNLEDNING  

Barnehager er en sentral del av den kommunale forvaltningen, og utgjør en kjerneoppgave for 

alle norske kommuner. Barnehagen har en viktig rolle i samfunnet og et stort medansvar for at 

barn får en trygg og god oppvekst. Flertallet av barn mellom ett og fem år tilbringer mye tid i 

barnehagen, og det er derfor et viktig mål om at alle barn skal sikres gode og trygge oppvekst- 

og opplæringsvilkår gjennom barnehagen.1  

Kommunens ansvar knyttet til barnehager er regulert av barnehageloven § 82, hvor det heter at 

kommunen utgjør den lokale barnehagemyndigheten. Dette innebærer at kommunen skal gi 

veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen har 

videre ansvar for å tilby barnehageplass til alle barn som er bosatt i kommunen, jfr. bhl. § 8, 2. 

ledd. Utover kommunens rolle som barnehagemyndighet har de i tillegg en sentral rolle som 

stor barnehageeier. Omtrent halvparten av Norges barnehager drives av kommunene selv, og 

de har følgelig et selvstendig ansvar for å levere god kvalitet i tjenestetilbudet ved den enkelte 

barnehage.3  

Arendal kommune har totalt 58 barnehager, hvor 12 av disse er kommunale og følgelig 46 er 

private barnehager. I kommunen er det totalt 2223 barn i barnehage uavhengig av oppholdstid 

eller alder, hvor andelen barn i private barnehager utgjør 74,3 % av disse4. Med en relativt 

høy andel private barnehager, er det viktig at kommunen har gode styringsverktøy for å føre 

tilsyn og kontroll både overfor de private barnehagene, og i sin dobbeltrolle som 

barnehagemyndighet og barnehageeier. Kommunen som barnehagemyndighet er videre 

ansvarlig for å forvalte statlige midler til ikke-kommunale barnehager5, midler som beregnes 

gjennom en finansieringsmodell for tilskudd til private barnehager. Finansieringsordningen 

skal sikre at alle barn i samme kommune får et godt tilbud, uavhengig om de går i en 

kommunal eller privat barnehage. Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i gjennomsnittlige 

utgifter til de kommunale barnehagene i den enkelte kommune, hvor de private barnehagene 

har krav på tilskudd som tilsvarer 100 prosent av det de kommunale barnehagene får i 

offentlig finansiering.6  

Ressursbruk på barnehageområdet kan variere mye blant ulike kommuner, da det er mange 

forhold og lokale føringer som kan innvirke på kommunens totale kostnadsbilde. Eksempelvis 

setter barnehageloven et minstekrav på ett opptak i året, jfr. bhl. § 12 a. Kommunen kan 

utover dette gjennom lokale føringer fastsette flere opptak og søknadsfrister, som igjen kan ha 

en effekt på kommunens ressursbruk. Flere forhold ved blant annet struktur og produktivitet 

                                                                 
1 St.meld. nr. 41 (2008-2009). Kvalitet i barnehagen.  
2 LOV-2005-06-17-64. Lov om barnehager (Barnehageloven), heretter forkortet bhl. 
3 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet 
4 Basert på datamateriale fra tellinger pr. 18.09.2017 
5 Heretter omtalt som private barnehager 
6 Kunnskapsdepartementet, artikkel oppdatert 06.07.2017 – «Finansiering av barnehager» 
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kan også påvirke kommunens kostnadsbilde, herunder eksempelvis bemanningsnormer, 

åpningstider, andel små eller store barn, lokalisering, tellerutiner og kapasitet. Forholdene i de 

kommunale barnehagene har totalt sett en dirkete innvirkning på utgiftene til de private 

barnehagene, da de ovennevnte faktorene kan gi større utslag i både tilskuddsmodellen og ved 

foreldrenes valg av barnehage. 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Arendal 14.06.2017 (sak 

30/17), med bakgrunn i overordnet analyse (2015-2016) og plan for forvaltningsrevisjon7. 

Formålet med prosjektet vil være å gjennomgå kommunens barnehagestruktur, og hvordan 

organiseringen av barnehagene påvirker kommunens kostnadsbilde. Videre vil det være 

formålstjenlig å se nærmere på kommunens rolle som barnehagemyndighet med tilhørende 

styringsverktøy.  

Revisjonens funn og anbefalinger er utledet gjennom en grundig dokumentanalyse sett opp 

mot rapportens revisjonskriterier. Prosjektet er for øvrig gjennomført etter gjeldende standard 

for forvaltningsrevisjon.8 

 

 

  

 

  

                                                                 
7 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019. Vedtatt av Arendal kontrollutvalg 09.03.2016 (sak 13/16) 
8 RKS 001 Standard for forvaltningsrevisjon. Fastsatt av NKRFs styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjonsprosjekter 
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3. PROSJEKTETS FORMÅL, METODE OG AVGRENSING 

3.1. FORMÅL 

Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet vil i henhold til kontrollutvalgets bestilling, ha 

til hensikt å beskrive ressursbruken på barnehageområdet i Arendal sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. Det vil herunder være aktuelt å se på ulike potensielle årsaker til 

kommunens kostnadsbilde, og hvordan dagens organisering og forholdet mellom kommunale 

og private barnehager potensielt innvirker på kommunens totale ressursbruk.  

Det er ønskelig med en barnehagesektor som drives rasjonelt og effektivt, og det er derfor 

viktig at det foreligger en bevissthet fra kommunen på de ulike forholdene som spiller inn på 

barnehagesektorens ressursbruk.  

Kommunen som barnehagemyndighet har blant annet en tilsynsplikt som innebærer et ansvar 

for å påse at alle barnehageeiere oppfyller eierplikter og minimumskrav i henhold til 

barnehageloven med forskrifter. Det vil i den forbindelse være formålstjenlig å se på 

kommunens styringsverktøy som barnehagemyndighet, i lys av ansvaret for alle barnehager – 

både kommunale og private. Det vil her blant annet være hensiktsmessig å se på kommunens 

håndtering av tilsynsplikten med barnehagene.  

 

3.2. PROBLEMSTILLINGER 

Problemstillingene er utarbeidet på bakgrunn av risikovurderingene i «Overordnet analyse 

2015-2016» for Arendal kommune. Analysen peker på flere potensielle risikoelementer ved 

kommunens høye andel private barnehager, og sårbarheten knyttet til organisering av- og 

eventuelle endringer i utgifter til de kommunale barnehagene. Analysen peker videre på 

kommunen som barnehagemyndighet, og styringen og tilsynsplikten knyttet til dette.  

Prosjektplan for arbeidet ble behandlet av kontrollutvalget 14.06.2017 (sak 30/17), hvor det 

ble vedtatt to problemstillinger:  

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal kommune beskrives 

sett i forhold til sammenlignbare kommuner? 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet?  
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3.3.  METODEVALG, GJENNOMFØRING OG AVGRENSING 

Prosjektets metodiske fremgangsmåte baserer seg i all hovedsak på en kvalitativ tilnærming i 

form av en grundig dokumentanalyse av foreliggende materiale. Analysen har bestått av en 

studie av kommunens styringsdokumenter og verktøy, i hensikt å kartlegge Arendals 

totaloversikt knyttet til kommunale og private barnehager. Dokumentanalysen har videre blitt 

supplert av ulike statistiske fremstillinger gjennom KOSTRA, for å gi et best mulig 

kostnadsbilde av kommunens ressursbruk på barnehageområdet i forsøk å få frem de 

økonomiske og organisatoriske konsekvensene som kan påvirke. Revisjonen har videre vært i 

dialog med kommunens ansatte på barnehageområdet ved rådmannens stab, oppvekst, der det 

har vært behov for avklaringer eller utdypelser av informasjon.  

Vurderingen av det metodiske arbeidets validitet og reliabilitet handler om å belyse dataenes 

troverdighet og gyldighet. Validiteten handler om hvorvidt de innsamlede dataene er aktuelle 

for å besvare problemstillingene, og om revisjonens funn er autoritative og representative i 

forhold til fenomenet som er undersøkt. Dokumentene som er analysert for å besvare 

problemstillingene har vært offentlige tilgjengelige dokumenter, eller dokumenter som er 

forelagt revisjonen av kommunen direkte.  

Validiteten styrkes ytterligere ved at rapportens datagrunnlag er faktaverifisert av Arendal 

kommunes kontaktperson for prosjektet. En slik faktaverifisering gir mindre rom for 

potensielle fallgruver ved eventuell feiltolkning av informasjon som er forelagt. Rådmannen i 

Arendal har i tillegg hatt den endelige rapporten til høring. Tilbakemeldinger og uttalelser fra 

rådmannen ligger vedlagt i rapporten.  

Reliabilitetsvurderingen omhandler hvorvidt de innsamlede dataene er pålitelige, og om 

dataene er gjenstand for etterprøvbarhet. Rapporten har både på detaljert og overordnet nivå 

vært gjenstand for intern og ekstern kvalitetskontroll. Gjennomgående i rapportens arbeid har 

flere forvaltningsrevisorer vært involvert i prosessen, og den metodiske innsamlingen av data 

har vært grundig forankret og kvalitetssikret internt. 

Utfordringen med å revidere barnehageområdet er at sektoren stadig er i endring da spesielt 

antall barn i barnehagen vil variere i løpet av prosjektets fremdrift. Revisjonen har derfor 

konsekvent anvendt datagrunnlag fra tellinger høst 2017. Ved vurderingen av kommunens 

ressursbruk er KOSTRA-tall og regnskapstall for 2016 anvendt som en del av 

faktagrunnlaget, da regnskapstall for 2017 ikke var klart ved revisjonens arbeid. Revisjonen 

har likevel anvendt budsjettall for 2018, da dette ble vedtatt av bystyret høst 2017. Det vil for 

øvrig presiseres at revisjonen ikke har gjort noen egne vurderinger av private barnehager 

isolert, da dette faller utenfor rammene for forvaltningsrevisjon. Private barnehager vil 

derimot anvendes for å danne et bilde av kommunens totale ressursbruk, da grunnlaget for 

beregning av tilskudd til de private barnehagene baserer seg på ressursbruken i de 

kommunale.  
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Revisjonens vurderinger og konklusjoner er blitt gjort på bakgrunn av den informasjon som er 

blitt forelagt og vært tilgjengelig gjennom prosessen. Det er derfor ønskelig å presisere at der 

vi enkelte steder kan konkludere med mangelfull dokumentasjon eller manglende rutiner, er 

dette på bakgrunn av materialet revisjonen har blitt forelagt i arbeidsprosessen, og ikke 

nødvendigvis at dokumentasjonen og rutinene ikke eksisterer.  

Prosjektet er utført av forvaltningsrevisor Stine Norrøne Beck og ansvarlig forvaltningsrevisor 

Kristian Fjellheim Bakke 
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4. PROBLEMSTILLINGER 

4.1. FØRSTE PROBLEMSTILLING 

 

1) Hvordan kan ressursbruken på barnehageområdet i Arendal beskrives sett i forhold 

til sammenlignbare kommuner? 

 

4.1.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriterier er de krav, normer og standarder som utgjør grunnlaget for de vurderinger 

revisjonen skal måle objektet opp mot og i forhold til. Kriteriene i følgende kapittel vil 

omhandle barnehagelovens bestemmelser knyttet til barnehageeieres ansvar, finansiering av 

barnehagene, moderasjonsordninger og bemanning.  

Barnehagesektoren er sammensatt og kompleks, både sett hen til omfang, innhold og struktur. 

Det stilles større og flere krav til barnehagene som et resultat av en stor økning i antall 

barnehageplasser, herunder både krav til innhold og kvalitet, økt satsning på kompetansetiltak 

for barnehagepersonalet og krav om likeverdig behandling av godkjente barnehager. 

Sistnevnte bidrar til en bedring av rammevilkårene til ikke-kommunale barnehager samtidig 

som det vil utvikle tilbudet og kvaliteten i alle barnehagene.9 Om lag halvparten av alle 

barnehagevirksomheter i Norge er drevet av private eiere, en utvikling som kan ses i 

sammenheng med etterspørsel, mangel på barnehageplasser og det senere kravet om full 

barnehagedekning.10  

Barnehagelovens kapittel 1 regulerer bestemmelser knyttet til barnehagens innhold og formål. 

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet som ivaretar barnets behov for omsorg og 

lek, samtidig som den skal fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jfr. 

bhl. §§ 1 og 2. I forlengelse av lovens innholdsbeskrivelse vises det til departementets 

rammeplan som fastsetter nærmere regler om barnehagens innhold og oppgaver11, jfr. bhl. § 2, 

ledd 7. Rammeplanens innhold er forpliktende for alle barnehager da barnehageeiere og 

kommunen som barnehagemyndighet har et juridisk ansvar for å drive i samsvar med gjeldene 

lovverk. Rammeplanen skal videre utgjøre et pedagogisk arbeidsdokument for de som jobber i 

barnehagen, og et verktøy for hva foresatte kan forvente av barnehagen.12  

Kommunens ansvar innenfor barnehageområdet er regulert i barnehageloven § 8, hvor det 

heter at kommunen utgjør den lokale barnehagemyndigheten. De skal gi veiledning og påse at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, jfr. § 8 ledd 1. I barnehagetjenesten 

                                                                 
9 St.meld. nr. 41 (2008/2009) Kvalitet i barnehagen. Side 21 
10 Ot.prp. nr. 72 (2004-2005) Om lov om barnehager (barnehageloven). Side 10 
11 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) 
12 Utdanningsdirektoratet – Presentasjon av ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) 
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har kommunen to separate roller som er viktig å skille fra hverandre. Den ene rollen knytter 

seg til ansvaret som lokal barnehagemyndighet. Kommunen er her ansvarlig for 

kvalitetskontroll i både kommunale og private barnehager, og skal videre påse at alle 

barnehager drives «forsvarlig og lovlig». Denne rollen må kommunen være veldig bevisst på 

å skille fra sin rolle som barnehageeier. Som barnehageeier har kommunen et selvstendig 

ansvar for lovverkets krav til god kvalitet i tjenesten, samtidig som de har ansvar for 

kvalitetskontrollen som lokal barnehagemyndighet.13 Barnehageeier skal videre etter 

barnehageloven § 7 første ledd, drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk. Det er på bakgrunn av dette viktig at disse rollene holdes separat fra hverandre.   

Som lokal barnehagemyndighet har Arendal kommune en rekke ansvarsoppgaver. 

Kommunen har etter barnehageloven § 8 andre ledd en plikt til å tilby barnehageplass til alle 

barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, hvor søknadsfrist til opptaket 

fastsettes av kommunen selv, jfr. bhl. § 12 a, ledd 4. Godkjenning av barnehager faller også 

inn under ansvaret som barnehagemyndighet, og innebærer at kommunen skal avgjøre 

søknader om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og 

innhold etter lovens bestemmelser, jfr. bhl. § 10. Ved godkjenning har kommunen også 

anledning til å sette vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid i 

barnehagen, jfr. bhl. § 10, ledd 2. Videre er kommunen ansvarlig for å føre tilsyn med alle 

barnehager, og følgelig gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved 

godkjente barnehager. De respektive ansvarsområdene kommunen har som lokal 

barnehagemyndighet vil bli nærmere omtalt under problemstilling 2, innrettet mot 

kommunens praktisering av ansvaret som barnehagemyndighet.  

 

Finansiering av kommunale og private barnehager  

Finansieringen av barnehager foregår i hovedsak gjennom rammetilskudd fra staten, fra 

kommunens egne midler og fra foreldrebetaling. Barnehagetilskuddet fra staten var tidligere 

overført som øremerkede midler, men finansieres nå gjennom kommunens frie inntekter 

innlemmet i kommunens rammetilskudd.14 Dette innebærer at kommunene selv vedtar hvor 

mye de ønsker å bruke på barnehagesektoren gjennom sitt kommunale budsjett.  

Som lokal barnehagemyndighet er det kommunen som forvalter de statlig tilskuddene som 

skal gå til ikke-kommunale barnehager i kommunen, jfr. bhl. § 8, ledd 6. Etter 

hovedbestemmelsen i Barnehageloven § 14 skal kommunen yte tilskudd til ordinær drift av 

alle godkjente ikke-kommunale barnehager i kommunen, forutsatt at barnehagen har søkt om 

godkjenning før sektoren er blitt rammefinansiert. Videre legges det føringer om at alle 

barnehager skal behandles likeverdig i forhold til offentlige tilskudd, samt at utbetaling av 

tilskudd skal skje hvert kvartal inntil kommunen fatter endelig vedtak, jfr. § 14, ledd 3 og 4.  

                                                                 
13 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 11 
14 St.meld. nr. 41 (2008/2009) Kvalitet i barnehagen. Side 14 
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Beregning av tilskudd til private barnehager er en omfattende og detaljert finansieringsmodell 

som reguleres i egen forskrift til barnehagelovens § 14, «Forskrift om tilskudd til private 

barnehager».15 Revisjonen vil følgelig presentere hovedtrekkene i finansieringsmodellen, med 

utgangspunkt i de mest sentrale beregninger forskriften presenterer sett hen til 

problemstillingen: 

§ 3 Driftstilskudd til ordinære barnehager. Kommunen skal gi driftstilskudd beregnet ut 

fra gjennomsnittlig ordinære utgifter per heltidsplass i tilsvarende kommunale ordinære 

barnehager – fratrukket administrasjonsutgifter, pensjonsutgifter og arbeidsgiveravgift på 

pensjonsutgifter. Kommuneregnskapet fra 2 år før tilskuddsåret skal utgjøre grunnlaget for 

beregningen. For tilskuddsåret 2017 skal dermed kommunen bruke kommuneregnskapet for 

2015 i beregning av tilskudd.  

Beregningen av satsene for driftstilskudd skal være i samsvar med forholdstall for 

finansiering av plasser for barn over og under 3 år, hvor barn under 3 år skal vektes 1,8 

ganger høyere enn barn over 3 år. Dette begrunnes i at mindre barn krever mer kapasitet og 

ressurser enn større barn. Beregning av antall heltidsplasser omtales mer detaljert under 

«Opptaks- og tellingsrutiner» på neste side.  

§ 4 Pensjonspåslag på driftstilskudd. Av driftstilskuddet skal kommunen gi et påslag for 

pensjonsutgifter på 13 prosent av lønnsutgiftene i de kommunale ordinære barnehagene – 

hvor pensjonsutgift og arbeidsgiveravgift på pensjonsutgiften skal trekkes fra. Kommunen 

skal legge til arbeidsgiveravgift på summen av påslaget. Pensjonspåslaget på 13 prosent 

innebærer at omtrent 90 prosent av de private ordinære barnehagene får dekket sine 

pensjonsutgifter, da enkelte barnehager har så høye pensjonsutgifter at påslaget ikke dekker 

utgiftene. Slike barnehager kan etter forskriftens § 4a søke til kommunen om å få dekket sine 

pensjonsutgifter, et virkemiddel ment for å sikre driften av slike barnehager.16 

§ 5 Administrasjonspåslag på driftstilskudd. Kommunen skal gi påslag for 

administrasjonsutgifter på 4,3 prosent av gjennomsnittlige brutto driftsutgifter i kommunale 

ordinære barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Påslaget skal dekke de utgifter 

kommunen har som barnehageeier til fellesadministrasjon knyttet til drift av kommunale 

barnehager. Dette omfatter sektoruavhengige utgifter ved eksempelvis regnskap og revisjon, 

personalfunksjon, HMS og IKT-tjenester.17 Det skal videre gis tilskudd til pedagogisk 

bemanning til private ordinære barnehager, beregnet ut ifra den enkelte heltidsplass etter 

forskriftens satser (2158 kr. for barn 0-2 år, 1199 kr. for barn 3-6 år) jfr. forskriften § 5a.  

§ 6 Kapitaltilskudd til ordinære private barnehager. Kommunen skal gi kapitaltilskudd ti 

private ordinære barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskuddet er 

                                                                 
15 FOR-2015-10-09-1166. Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager (Forskrift om tilskudd til 
private barnehager) 
16 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 10.05.2017 «Finansiering av private barnehager»  
17 Ibid 
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gradert iht. byggeåret, med en laveste minimumssats på 8600 kroner. Dersom barnehagen er 

ny eller har stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi kapitaltilskudd per heltidsplass for 

arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter satser fastsatt i § 6 andre ledd.  

§ 9 Vedtak om sats. Kommunen må fatte vedtak om satser til barnehagene innen 31. oktober 

i året før tilskuddsåret. Kommunens egne satser skal indeksreguleres med kommunal deflator 

før kommunen fatter vedtak om tilskudd, jfr. forskriften § 10. 

§ 11 Begrensninger i kommunens tilskuddsplikt. Ved beregning av tilskuddet til de 

private barnehagene skal kommunen trekke fra beløp tilsvarende det andre offentlige tilskudd 

og indirekte offentlig økonomisk støtte dekker av barnehagens drifts- og 

administrasjonsutgifter samt kapitalkostnader. Dersom den private barnehagen har lavere 

foreldrebetaling enn tilsvarende kommunale barnehager, er ikke kommunen pliktig til å dekke 

denne differansen. Kommunen har heller ikke plikt til å gi tilskudd for flere barn enn det den 

private barnehagen er godkjent for.  

Kommunen som lokal barnehagemyndighet har også mulighet for å avkorte tilskuddene etter 

barnehagelovens §§ 14a og 16a. For at kommunen har anledning til dette må det enten være 

tilfeller hvor tilskuddene brukes til andre formål enn barnehage, hvis det betales overpris for 

tjenester fra «nærstående», eller hvis lønnsutgiftene per barn er urimelig lave.18 For private 

barnehager stiller barnehageloven § 14a videre krav til bruk av offentlig tilskudd og 

foreldrebetaling. Alle offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode, hvor 

barnehageeier etter tredje ledd er pliktig å kunne dokumentere dette.  

 

Moderasjonsordninger  

I barnehageloven § 15 vises det til Forskrift om foreldrebetaling19, som omhandler 

bestemmelser knyttet til foreldrebetaling i barnehagen ved søskenmoderasjon, 

inntektsgradering og maksimalgrenser. I forskriftens § 1 «Maksimalgrense» heter det at 

foreldrebetaling for en plass i barnehage ikke skal settes høyere enn en maksimalgrense, en 

grense som fastsettes gjennom Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalprisen for 2017 er 

definert til 2 730 kr. per måned, og totalt 30 030 kr. per år. Fra 1. januar 2018 økte prisen for 

full barnehageplass i alle barnehager til 2 910 kroner pr. måned. Prisen gjelder for alle typer 

barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Det er derimot opp til den enkelte 

barnehage å tilby foreldre en lavere pris enn maksimalprisen.20  

I forlengelse av maksimalpriser for foreldrebetaling er det gjennom forskrift om 

foreldrebetaling en bestemmelse knyttet til ulike moderasjonsordninger i forbindelse med 

                                                                 
18 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 19 
19 FOR-2005-12-16-1478. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager  
20 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 22.12.2016. «Foreldrebetaling» 
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betalingen, jfr. § 3. Bestemmelsen regulerer både forhold innenfor søskenmoderasjon, 

inntektsregulert betaling og friplassordninger.  

Gjennom søskenmoderasjon kan kommunen sørge for at foreldre får redusert betaling ved å 

tilby minimum 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for barn 2, og minimum 50 

prosent for barn nr. 3 eller flere, jfr. forskriften § 3 ledd 1. Søskenmoderasjon skal omfatte 

søsken som bor fast sammen, og skal også tilbys i de tilfeller søsknene går i forskjellige 

barnehager innen samme kommune. Videre heter det i bestemmelsen at barnehageeiere av det 

offentlige skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjon. 

Kommunen kan utover forskriftens bestemmelse gi lokale retningslinjer om hvordan 

søskenmoderasjonen skal forvaltes, jfr. § 3 ledd 2. 

For familier og husholdninger med lavere inntekt åpner lovverket opp for to 

moderasjonsordninger. Den første omfatter en nasjonal ordning hvor kommunen skal tilby 

enten fritak eller reduksjon i foreldrebetalingen, jfr. forskriften § 3 ledd 3. Ordningen 

innebærer at dersom den årlige fastsatte maksimalprisen utgjør med enn 6 prosent av 

husholdningens samlede inntekt, skal du ha reduksjon i foreldrebetalingen. For 2017 gjelder 

dermed denne ordningen for familier med en samlet inntekt på mindre enn 500 500 kroner per 

år. Ved søskenmoderasjon hos familier med lav inntekt, gjelder foreldrebetalingen for barn 2, 

3 eller flere, henholdsvis 50 prosent og 70 prosent av betalingen for første barn, jfr. § 3 ledd 3. 

Den nasjonale ordningen for foreldrebetaling gjelder uavhengig om barnehagen drives 

kommunalt eller privat. Kommunen har som lokal barnehagemyndighet ansvaret for å tilby 

ordningen, og har også ansvaret for å refundere inntektstapet til de private barnehagene der 

foreldre har fått vedtak om redusert betaling.21  

Den andre moderasjonsordningen knyttet til foreldrebetaling omhandler gratis kjernetid for 

familier med lav inntekt, jfr. forskriften § 3 siste ledd. Fra 1. august 2016 innførte regjeringen 

at alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, har rett til å få 20 timer gratis 

oppholdstid i barnehagen per uke. For å bli omfattet av denne ordningen er det for 

barnehageåret 2017/2018 fastsatt av Stortinget en maksimal inntektsgrense på 450 000 kroner 

samlet for husholdningen22.  

Inntektsgrensen var opprinnelig satt til 428 000 kroner gjennom statsbudsjettet (Prop. 1 S 

2016-2017), men ble av regjeringen gjennom revidert nasjonalbudsjett 2017 justert opp til 

450 000 kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har heltids- eller 

deltidsplass, og om du har privat eller kommunal barnehageplass.23 Retten til gratis kjernetid 

er gjeldende fra oppstart av hvert barnehageår, uavhengig av når kommunen har fattet 

vedtaket, jfr. forskriften § 3, ledd 4. 

  

                                                                 
21 Ibid 
22 Kunnskapsdepartementet. Artikkel oppdatert 31.08.2017. «Finansiering av barnehager» 
23 Utdanningsdirektoratet. Artikkel oppdatert 22.12.2016. «Foreldrebetaling» 
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Bemanning 

Gjennom barnehageloven med tilhørende forskrift er det lagt nasjonale føringer for å sikre 

kvalitet i barnehagetilbudet. Kravene til pedagogisk bemanning skal sikre at det i hver enkelt 

barnehage er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse for å ivareta et systematisk 

arbeid med barnas behov for omsorg, lek og læring etter lovens krav.24  

Barnehageeier har en plikt til å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og 

regelverk, jfr. bhl. § 7. Barnehageeier skal derfor påse at kravene til kompetanse og 

bemanning følges etter barnehagelovens §§ 17 og 18 med tilhørende forskrifter. I 

bestemmelsene i barnehageloven knyttet til bemanning og kompetanse ved de ansatte, heter 

det at bemanningen må være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende 

pedagogisk virksomhet. Gjennom forskrift om pedagogisk bemanning i barnehager stilles det 

videre et minimumskrav til at barnehagen skal ha en forsvarlig pedagogisk bemanning 

(pedagognormen).25  Det stilles herunder et krav på minst én pedagogisk leder per 14-18 barn 

over 3 år, og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år, jfr. forskriften § 1.  

I forskriftens § 1 heter det videre at dersom antallet overstiger med ett barn, utløses kravet om 

en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. I veileder om kravene til pedagogisk bemanning 

er det lagt til grunn at det ikke er adgang til at barnehageeier beregner en prosentvis andel av 

en pedagogstilling per barn. Dette bekreftes også i Kunnskapsdepartementets rundskriv, hvor 

det uttrykkes at det ikke er adgang for en praksis med utgangspunkt i en beregnet 

prosentandel av en pedagogstilling per barn. Barnehagen må dermed opprette én hel ny 

stilling som pedagogisk leder dersom barnehagen tar inn ett barn utover forskriftens 

maksimalgrenser.26  

Sett hen til barn med deltidsplasser i barnehagen, må det i henhold til forskriften være 

oppholdstid på 6 timer eller mer per dag. I barnehager hvor barn har kortere oppholdstid per 

dag, kan barnetallet økes noe per pedagogisk leder. I forbindelse med utarbeidelse av dagens 

barnehagelov valgte departementet og Stortinget å videreføre gjeldende regler for pedagogisk 

bemanning, herunder at antall pedagoger skal beregnes basert på hver enkelt barn, og at 

barnas oppholdstid i barnehagen ikke skulle være avgjørende. Kravet til pedagogisk 

bemanning per barn uavhengig av oppholdstid begrunnes med at pedagogen også har ansvar 

for det øvrige personalet og utviklingen av barnehagen som pedagogisk virksomhet. 

Arbeidsoppgavene er derfor ikke kun knyttet til å ivareta ansvaret for barna som faktisk 

oppholder seg i barnehagen samtidig.27  

                                                                 
24 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
25 FOR-2017-06-22-1049. Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager  
26 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
27 Utdanningsdirektoratet. Unntak fra kravet om pedagogisk bemanning ved redusert oppholdstid. 28.01.2015 
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Det ligger til barnehageeierens styringsrett å bestemme hvordan personalressursene 

organiseres innenfor loven og forskriftens rammer. Pedagognormen stiller ikke direkte krav til 

fordelingen av pedagogiske ledere mellom små- og storbarnsavdelinger, og det er følgelig opp 

til barnehageeier å vurdere bemanningen i barnehagen som helhet. Kommunen har som lokal 

barnehagemyndighet ansvar for å gi veiledning og føre tilsyn med at regelverket etterleves og 

oppfylles av den enkelte barnehage.28 

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen anledning til å gi midlertidig dispensasjon fra 

utdanningskravet etter bestemmelsene i forskriften §§ 2 og 3. Dersom bemanningen ikke 

anses som forsvarlig, kan kommunen stenge barnehagen, midlertidig eller varig.29 

Dispensasjonsadgangen gjelder likevel kun i forhold til forskriftens § 1 (pedagognormen). 

Barnehageeier kan ikke dispensere fra kravet om at den samlede bemanningen skal være 

tilstrekkelig for å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.30  

Det er i dag stor mangel på kvalifisert pedagogisk personale i flere deler av landet, og det er 

derfor mange barnehager som har dispensasjon og ikke oppfyller forskriftens krav til 

pedagogisk bemanning. Kunnskapsdepartementet sendte våren 2017 ut forslag om skjerpet 

norm for pedagogisk bemanning og en minimumsnorm for grunnbemanning ut på høring, 

med høringsfrist innen 13. oktober 2017.31 I departementets høringsnotat foreslås det et 

skjerpet krav til dagens pedagognorm (forskriftens § 1), hvor det stilles krav til at 

barnehagene skal ha en bemanning som tilsvarer minimum én pedagogisk leder per 7 barn 

under tre år, og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.32 Kommunene vil få kompensert 

behovet for økte ressurser allerede fra august 2017, for å bedre muligheten til å rekruttere nye 

pedagogiske ledere raskere. I høringsnotatet foreslås det videre at dersom flertallet av barna i 

barnehagen har kortere oppholdstid enn seks timer per dag, kan barnehagen ha én pedagogisk 

leder per 20 barn ved barn over 3 år, og én pedagogisk leder per 10 barn ved barn under 3 år. 

Barnehagestyrerens tid til administrasjon og ledelse skal ikke inngå i beregningen av normen 

for pedagogisk bemanning.33 

Forslaget til en styrket pedagog- og bemanningsnorm har videre til hensikt at ufaglærte 

assistenter skal erstattes med barnehagelærere eller andre som oppfyller kompetansekravet for 

pedagogiske ledere. Kostnadene kommunene får kompensert har dermed til hensikt å dekke 

lønnsforskjellene mellom disse ansattgruppene. Kommunene og barnehagene vil for øvrig stå 

fritt til å bruke den økte finansieringen fra staten til enten å dekke økte utgifter til å styrke den 

                                                                 
28 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
29 Kommunenes organisasjon KS – rapport R8954. Utført av Agenda Kaupang 17.06.2015. Kommunen som 
barnehagemyndighet. Side 29 
30 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011  
31 En bedre barnehage – Bemanning i barnehagen  
32 Kunnskapsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, 
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 22.06.2017 
33 Ibid 
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pedagogiske bemanningen, eller til å styrke grunnbemanningen ut fra lokale behov.34 I NOU 

2012 «Til barnets beste» er det videre en målsetting at alle barnehager skal ha minimum 50 

prosent barnehagelærere av grunnbemanning på 3 årsverk innen 2020.  

 

4.1.2. FAKTA 

Barnehagene i Arendal kommune skal etter visjonen i årsplanen være en pedagogisk 

virksomhet som skal ivareta barnas medvirkning og tilrettelegge for dette tilpasset barnas 

alder, erfaring og individuelle behov. Det er videre et mål om et godt leke- og læringsmiljø 

med gjensidig og trygt samarbeid med foreldre, ansatte og kommunen.35 Følgende kapittel vil 

redegjøre for ulike faktorer som kan bidra til å påvirke kommunens ressursbruk på 

barnehageområdet, og hvordan organiseringen av barnehagene er i Arendal sett i forhold til 

sammenlignbare kommuner. 

Med ressursbruk menes kommunens totale ressursbruk på barnehageområdet, herunder både 

kostnader som knytter seg til drift av egne barnehager som barnehageeier samt de utgifter som 

knytter seg til rollen som lokal barnehagemyndighet og følgelig tilskudd til private 

barnehager. Det vil derfor i rapporten presenteres et komparativt datagrunnlag med 

strukturelle og organisatoriske forhold ved både kommunale og private barnehager. 

Vurderingene vil likevel kun se på de private barnehagene i sammenheng med kommunale, da 

de faller innunder kommunens ansvar som barnehagemyndighet. Det vil dermed ikke gjøres 

egne vurderinger av de private barnehagene isolert, da dette faller utenfor 

forvaltningsrevisjonens rammer. Da grunnlaget for beregning av tilskudd til de private 

barnehagene baserer seg på ressursbruken i de kommunale, er det viktig å vurdere forhold ved 

driften da økonomisk effektive kommunale barnehager vil redusere kommunens utgifter 

knyttet til tilskudd til de private barnehagene. Dette understrekes også i kommunens budsjett 

2018 hvor det beskrives at god drift i de kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til 

de private barnehagene på sikt36. 

Arendal kommune har med sine 45 000 innbyggere totalt 58 godkjente barnehager. Av disse 

er 12 av barnehagene kommunale (fordelt inn i syv ulike enheter), 45 er private og én åpen 

barnehage37. Omtrent halvparten av alle Norges barnehager drives kommunalt, og sett hen til 

dette har Arendal en relativt lav andel da de kommunale barnehagene kun utgjør 20,6 prosent 

av alle barnehagene. Dette vil isolert sett ikke påvirke kommunens totale ressursbruk, men 

danner et bilde av kommunens organisering av barnehagesektoren.  

                                                                 
34 Kunnskapsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer i barnehageloven, opplæringsloven, 
friskoleloven og forskrift om pedagogisk bemanning. 22.06.2017 
35 Arendal kommune – Årsplan for barnehagene 2017-2018  
36 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 87 (133) 
37 For full oversikt – se vedlegg 1 
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For å danne et best mulig komparativt grunnlag har vi valgt å sammenligne Arendal 

kommunes ressursbruk opp mot Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Porsgrunn og Skien 

kommune. Bakgrunnen for dette er at flere av kommunene er tilnærmet like Arendal sett hen 

til både størrelse og geografisk beliggenhet. Revisjonen har i tillegg valgt å se kommunens 

ressursbruk i sammenheng med Aust-Agder fylke samt KOSTRA-gruppe 13 som utgjør en 

samling av store kommuner utenom de fire største byene og som anses som tilnærmet like sett 

hen til sammenligningsgrunnlag. 

 

Finansiering og ressursbruk  

Arendal kommunes totale utgifter knyttet til barnehagesektoren består i hovedsak av drift av 

egne kommunale barnehager, tilskudd til de private barnehagene samt investeringskostnader 

til egne barnehager. Utgifter knyttet til drift av egne kommunale barnehager er 100 prosent 

integrert i kommunens budsjett, med inndeling etter den enkelte barnehageenhet. I Arendal 

kommunes budsjett for 2018 fremkommer det at barnehagesektoren samlet sett var budsjettert 

med en ramme på 272 mill. kroner, noe som er en økning på 9,9 mill. kroner fra fjorårets 

budsjett (2017).38 I dette budsjettet utgjør de største postene tilskudd til private barnehager, 

refusjoner til barnehagene som følge av redusert foreldrebetaling samt utbetalinger og 

innbetalinger i forbindelse med gjestebarn til og fra andre kommuner. Av budsjettet for 

barnehager 2018 utgjør tilskudd til de private barnehagene totalt 255 mill. kroner. De 

kommunale barnehagene omfattes ikke av rammen på 272 mill. kroner, men er budsjettert 

med egne budsjettrammer som syv egne enheter. De syv barnehageenhetene fordeler seg 

følgende i budsjett 201839: 

I 1000 kr Strømmen40 Tromøy Hisøy Sentrum Øst Stinta Jovannslia Øyestad 

Budsjett 

2018 
19 377 8 685 11 143 9 836 12 045 11 167 10 893 

 

Kostnader knyttet til barnehagesektoren er komplekse da det er mange elementer som 

innvirker på det totale kostnadsbilde. Det vil dermed ved komparative fremstillinger med 

andre kommuner kunne fremkomme nyanserte og varierende resultater. Revisjonen vil etter 

beste evne forsøke å fremstille en så realistisk og nyansert fremstilling av kommunens 

ressursbruk som mulig, sett i sammenheng med andre komparative kommuner.     

Av kommunens totale netto driftsutgifter utgjorde barnehagesektoren i Arendal 15,1 prosent i 

2016, et utgiftsnivå som ligger noe over flere tilsvarende kommuner. Grimstad, Skien og 

Porsgrunn kommune har på sin side relativt lave utgifter i barnehagesektoren sett hen til 

kommunenes totale driftsutgifter, med henholdsvis 14,4 prosent, 13,8 prosent og 13,2 prosent. 

                                                                 
38 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 87 (133) 
39 Ibid side 9 (31) 
40 Strømmen oppvekstsenter er en kombinert enhet av både barnehage, skole og SFO 
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På den andre siden har Arendal lavere utgifter enn både Kristiansand og Lillesand kommune, 

med hhv. 15,9 prosent og 21 prosent.41 Ved de respektive statistikkvariablene i KOSTRA er 

det flere faktorer som kan innvirke og danne et noe unyansert bilde, da kommunenes totale 

netto driftsutgifter kan bestå av mange ulike og varierende faktorer.  

Sett hen til kommunens utgifter til barnehager per innbygger totalt, ligger Arendal på 

tilsvarende nivå som flere av de sammenlignbare kommunene. Kommunene fordeler seg 

omtrent likt som prosentvis forbruk av kommunens totale netto driftsutgifter, hvor Arendal i 

2016 brukte 8157 kroner per innbygger på barnehager. Skien kommune har med laveste 

kostnader 7084 kroner per innbygger, mens Lillesand som eneste av kommunene over 8200 

kroner har utgifter pr. innbygger på 9271 kroner.42  

Ved å se på utgiftene kommunen har fordelt på den enkelte innbygger i barnehagealder, 

registrerer derimot revisjonen at Arendal legger seg høyere på kostnader enn alle de 

sammenlignbare kommunene, KOSTRA-gruppen og landsgjennomsnittet. Slik det fremgår av 

tabellen nedenfor ligger eksempelvis Grimstad og Kristiansand kommune, som ved andre 

komparative fremstillinger har mye fellestrekk på utgiftsnivå, betraktelig lavere enn Arendal 

på utgifter per innbygger i alder 1-5 år.  

 
Tabell 1: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Arendal kommunes kostnader per innbygger i barnehagealder var i 2016 på 146 783 kroner, 

betydelig høyere enn nabokommunen Grimstad med 129 498 kroner og Kristiansand med 

132 516 kroner. Sett i sammenheng med KOSTRA-gruppe 13 ser en videre at Arendal har 

nærmere 10 000 kroner høyere kostnader per barn i alderen 1-5 år.43  

Revisjonen har videre sett på Arendals utgiftsnivå knyttet til KOSTRAs statistikkvariabel 

«Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage», en variabel som gir 

                                                                 
41 KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 
42 Ibid 
43 Ibid 
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et tydeligere bilde på kostnader knyttet opp mot de kommunale barnehagene. Revisjonen 

registrerer at Arendal kommune har vesentlig høyere kostnader per barn i kommunal 

barnehage enn alle de sammenlignbare kommunene og gruppene. Utgiftene fordeler seg 

følgende blant de komparative enhetene: 

Tabell 2: Fordeling av antall barn i kommunale og private barnehager. Basert på telling pr. 15.09.2017 

Slik det fremkommer av tabellen, har Arendal kommune 201 621 kroner i korrigerte brutto 

driftsutgifter per barn i kommunale barnehager, over 21.000 kroner mer per barn enn 

Grimstad som den kommunen med laveste kostnader. Sammenlignet med KOSTRA-gruppen, 

en samling av kommuner med mange like egenskaper, har Arendal 15.300 kroner mer i 

kostnader per barn i kommunal barnehage. Revisjonen observerer videre at Arendal 

kommune har hatt en kraftig økning i utgiftene per barn i kommunal barnehage de siste 3 

årene, hvor en ser av fremstillingen at kostnadene har økt med over 30.000 siden 2014:44 

 

Det er flere forhold som kan innvirke på det faktum at Arendal kommunes utgifter per barn i 

kommunal barnehage skiller seg ut i så stor grad som tabellen ovenfor viser, da høye 

kostnader kun har gitt utslag ved enkelte av de presenterte statistikkvariablene. Pedagogisk 

bemanning og voksentetthet per barn er sentrale faktorer som direkte kan føre til at 

kostnadene per plass er høyere enn sammenlignbare kommuner. Kommunen beskriver selv 

den store økningen i årsmeldingen for 2016, og mener dette blant annet skyldes økte 

                                                                 
44 KOSTRA-statistikk. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 
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lønnsutgifter, en økning i andel barn med ekstra ressurser samt noe ledig kapasitet i 

kommunale barnehager som følge av nedgang i antall barnehagebarn45.  

Av oversikten nedenfor ser en budsjett og regnskap 2016 for de syv barnehageenhetene som 

kommunens totalt 12 barnehager er inndelt i46.  

Tall i 1000 kr Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr. Avvik i % 

Strømmen bhg. enhet 18 961 18 788 - 3 340 - 1,0  

Tromøy bhg. enhet   9 683   9 508 - 175 - 1,8 

Hisøy bhg. enhet 12 061 12 504 + 443 + 3,5 

Sentrum Øst bhg. enhet 10 111   9 583 - 528 - 5,5 

Stinta bhg. enhet 13 254 13 294 + 39 + 0,3 

Jovannslia bhg. enhet 14 168 14 522 + 353 + 2,4 

Øyestad bhg. enhet 12 834 13 394 + 560 + 4,2 

Resultatene blant de syv barnehageenhetene viser et mindreforbruk ved 3 av enhetene, et 

merforbruk ved 3 av enhetene, samt én enhet med et minimalt mindreforbruk på 0,3 prosent. I 

årsrapport 2016 beskrives merforbruket med flere faktorer, herunder at enheter eksempelvis 

har vært underfinansiert knyttet til midler til vikarer samt høye vikarutgifter grunnet sykdom. 

Både vikarbruk samt lavere fødselstall og utfordringer ved å fylle opp barnehageplassene, 

beskrives som utfordrende ved flertallet av barnehageenhetene.47 Sykefravær vil bli redegjort 

nærmere for senere i delkapittelet, under «bemanning».  

 

 

Tilskudd til private barnehager  

Barnehageloven § 14 samt forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager utgjør det 

rettslige grunnlaget Arendal kommune som barnehagemyndighet må følge ved beregning og 

utbetaling av tilskudd. Desember 2016 behandlet Arendal bystyre nye lokale retningslinjer for 

tildeling av tilskudd til private barnehager, gjeldende fra 1. januar 201748. De lokale 

retningslinjene regulerer kommunens praktisering av finansieringsmodellen og gjennomføring 

av detaljer ved denne. 

I de lokale retningslinjene pkt. 5 presenteres kommunens årlige brev og vedtak til de private 

barnehagene, herunder varsling og vedtak om tilskuddssatser, formelle vedtak om tilskudd 

samt brev om utbetaling. Revisjonen har fått oversendt de respektive dokumentene, og 

opplever en detaljert redegjørelse av grunnlaget for tilskuddene. I «Vedtak om sats til private 

ordinære barnehager i Arendal kommune for 2017» oversendt til alle de private barnehagene, 

                                                                 
45 Arendal kommune. Årsrapport 2016. Side 19 
46 Ibid side 140 - 162 
47 Ibid 
48 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal kommune. 
Behandlet i bystyret 08.12.2016, sak 16/199 
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redegjør kommunen for gjeldende driftstilskuddssatser, barnehagenes klageadganger og det 

rettslige grunnlaget for beregningen.  

Videre i vedtak om sats til private barnehager redegjøres det for hvordan kommunen har 

beregnet driftstilskuddet, herunder beregning av «gjennomsnittlige driftsutgifter per 

heltidsplass», med følgelig beregning av administrasjonsutgifter og pensjonspåslag som skal 

fratrekkes. Kommunen beskriver videre i vedtaket hvordan kommunal lønns- og prisvekst 

omregnes etter forskriftens bestemmelser. Etter forskrift om tildeling av tilskudd til private 

barnehager § 3 skal kommunen beregne antall heltidsplasser i ordinære kommunale 

barnehager som danner deler av grunnlaget for tilskuddsberegningen. Revisjonen registrerer 

at Arendal kommune i vedtaket til de private barnehagene redegjør for det rettslige 

grunnlaget, etterfulgt av en presentasjon av barnetall ved omregnede heltidsplasser. Det vises 

videre til hvordan kommunen har deflatorjustert driftsutgifter ved små og store barn, med 

beregning av fratrukket foreldrebetaling.  

Av vedtak om kommunalt tilskudd, har revisjonen fått oversendt mal på vedtak gjeldende for 

periodene januar-juni, juli-august og september-desember. Her fremkommer det hvordan 

kommunen beregner tilskudd i henhold til forskriften, og hvordan det beregnes sum for 

tilskudd for gjeldende kvartal. Tilskuddsperiodene følger av kommunens tellinger av barn, 

hvor Arendal har valgt å ha to ekstra lokale tellinger i tillegg til det rettslige kravet på én gang 

i året. Av de lokale retningslinjene pkt. 4 fremkommer det at barn i de private barnehagene 

skal telles ved følgende tidspunkter gjennom året: 

- Barnetall pr. 15.12 året før tilskuddsåret skal gjelde for perioden januar til juni 

- Barnetall pr. 15.08 skal gjelde for august og september måned 

- Barnetall pr. 15.09 skal gjelde for perioden oktober til desember   

Barnehagene er videre iht. retningslinjene pkt. 4 pliktig til å holde kommunens felles 

barnehagesystem (IST) oppdatert til enhver tid, et system som skal utgjøre løpende oppdaterte 

lister med oversikt over barn og deres oppholdstid, alder og annen relevant informasjon. 

Kommunen som barnehagemyndighet tar så utgangspunkt i rapportering gjennom IST-

systemet som grunnlag for tilskuddsutbetaling på de respektive telledatoene. I tillegg til 

oversendte maler for vedtak, vedtakssatser og lokale retningslinjer har revisjonen videre fått 

tilgang til kommunens detaljerte regneark som anvendes i den reelle kalkuleringen av 

tilskudd. Revisjonen har ikke foretatt en kontroll av hvorvidt de utbetalte tilskuddene er 

utregnet korrekt, men anser kommunens regneark som godt utarbeidet med bevissthet rundt 

beregning av de enkelte punktene.  

Forskrift om foreldrebetaling § 3 utgjør det rettslige grunnlaget for Arendal kommunes plikt 

til å tilby moderasjonsordninger i foreldrebetalingen ved søskenmoderasjon, inntektsregulert 

betaling og friplassordninger. På kommunens egne hjemmesider finner revisjonen utfyllende 

informasjon om både priser, søskenmoderasjon, redusert pris for foresatte med lav inntekt 



  25 

 

samt gratis kjernetid for 3, 4 og 5-åringer, samt hvordan foreldre kan søke om dette49. I 

kommunens egne vedtekter for de kommunale barnehagene i Arendal50, vises det til i § 11 

Foreldrebetaling kommunens eget regelverk for foreldrebetaling. I dette regelverket beskrives 

moderasjonsordningene i mer detaljert form, herunder foreldres mulighet til både 

søskenmoderasjon, reduksjon i foreldrebetalingen samt gratis kjernetid51.  

I de lokale retningslinjene for tildeling av tilskudd til private barnehager vises det også til 

moderasjonsordningene i pkt. 8 og 9, og hvordan de private barnehagene i henhold til 

forskriftens bestemmelser skal kompenseres fra kommunen for utgifter knyttet til dette52. 

Supplerende til kommunens opplysninger om moderasjonsordningene, har revisjonen fått 

oversendt en mal for beregning av foreldrebetaling i barnehage fra kommunen, samt mal for 

vedtak om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid og mal for vedtak om refusjon 

søskenmoderasjon til de barnehagene.  

 

Organisering  

Arendal kommune har totalt 12 egne kommunalt driftede barnehager som er organisert inn i 

syv ulike barnehageenheter; Strømmen enhet, Stinta enhet (Strømsbuåsen bhg og Gåsungen 

bhg), Tromøy enhet (Fjellvik bhg og Fabakken bhg), Hisøy enhet (Stemmehagen bhg), 

Sentrum Øst enhet (Møllers Asyl bhg og Gullfakse bhg), Jovannslia enhet (Jovannslia bhg og 

Lia bhg) og Øyestad enhet (Rykene bhg og Engene bhg).  

Revisjonen har mottatt oppdatert oversikt over barnehagebarn fra kommunen (telleskjema), 

hvor det fremgår at det pr. 15.09 er totalt 2223 barn som går i barnehagene i Arendal, hvorav 

571 barn går i kommunale barnehager. Flere av de kommunale barnehagene er organisert som 

middels-store enheter, noe som gjør at forholdet mellom antall barn i kommunale og private 

barnehager fordeler seg følgende: 

 
Tabell 3: Fordeling av antall barn i kommunale og private barnehager. Basert på telling pr. 15.09.2017 

                                                                 
49 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Priser og betaling   
50 Arendal kommune – Vedtekter for kommunale barnehager i Arendal. Gjeldende fra 01.08.2015 
51 Arendal kommune – Regler for foreldrebetaling i kommunale barnehager. Gjeldende fra 01.01.2016 
52 Lokale retningslinjer for tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager i Arendal kommune. 
Behandlet i bystyret 08.12.2016, sak 16/199  
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De fleste av kommunens egne barnehager er alle relativt store enheter, med over 50 barn i 

hver av de seks største barnehagene (telling pr. 15.09). Slik det fremgår av barnetall høst 2017 

ser det ut til at de kommunale barnehagene er organisert i noe større enheter sammenlignet 

med de private, da de kommunale har et gjennomsnitt på 47 barn per barnehage mot de 

private med et snitt på 36 barn per barnehage.   

Av tabellen nedenfor fremgår det hvordan andel barn i kommunale barnehager fordeler seg 

blant sammenlignbare kommuner og grupper. Slik en ser av tabellen har Arendal har noe 

lavere andel barn i kommunale barnehager enn alle de sammenlignbare «enhetene» foruten 

om Grimstad. Arendal kommune har med sine 26 prosent, mye lavere andel barn i 

kommunale barnehager enn de øvrige kommunene da de fleste fordeler seg rundt 40 prosent.   

 
Tabell 4: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Aldersfordelingen ved små og store barn (hhv. under/over 3 år) mellom kommunale og 

private barnehager, er en strukturell variabel som kan ses i sammenheng med kommunens 

ressursbruk. En ujevn fordeling vil kunne gi utslag på kommunens ressursbruk ved tilskudd til 

de private barnehagene, da grunnlaget for beregning av kostnader ved de kommunale 

barnehageplassene vil kunne bli høyere. På bakgrunn av forholdstallet for fordeling av 

kostnader mellom små og store barn, skal det i henhold til forskrift om tilskudd til private 

barnehager vektes 1,8 ganger mer for små barn enn store. Det vil si at de minste barna antas å 

koste 80 % mer pr. plass enn de største barna.53   

Slik en kan se av tabellen nedenfor, har de private barnehagene i Arendal kommune en høyere 

andel små barn i barnehagene pr. 15.09, og følgelig at de kommunale har noe flere store barn:  

 

                                                                 
53 Telemarkforskning TF-rapport 274 (2010) «Utgifter i barnehager – Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd 
til private barnehager»   
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Tabell 5: Fordeling av små og store barn i kommunale og private barnehager (i prosent). Fra tellinger 15.09.17 

Som det fremgår av tabellen ovenfor er 28 prosent av de totale antall barn i kommunal 

barnehage under 3 år, sammenlignet med de private hvor 35 prosent utgjør små barn. 

Tilsvarende ser vi noe ulikheter ved store barn mellom de to driftstypene, med henholdsvis 72 

prosent store barn i de kommunale mot 65 prosent i de private barnehagene. 

Barnehagenes åpningstider er en ytterligere faktor som kan ha en reell påvirkning på 

kommunens ressursbruk, da eventuelle utvidede åpningstider kan være kostnadsdrivende. Det 

legges for øvrig ingen nasjonale føringer i lov, forskrift eller rundskriv sett hen til 

åpningstider, verken overfor private eller kommunale barnehager. Arendal kommune har 

utarbeidet et sett med vedtekter, som er gjeldende for alle de kommunale barnehagene54. I 

vedtektenes § 13 reguleres barnehagenes åpningstider, hvor det heter at «De kommunale 

barnehager har åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Ytterligere utvidelse av åpningstid kan 

gjøres ved den enkelte barnehage ved vedtak i barnehagens samarbeidsutvalg». Under 

oppstartsmøte med spesialrådgiver på barnehage i Arendal kommune, bekreftes også dette 

ved at de kommunale barnehagene har felles faste åpningstider og at de private innenfor sin 

styringsrett følgelig bestemmer selv.  

Av fremstillingen nedenfor ser en hvordan åpningstidene blant de ulike kommunene fordeler 

seg, hvor en ser at Arendal har noe lange åpningstider men likevel relativt gjennomsnittlig 

sammenlignet med de øvrige kommunene. Alle barnehagene i Arendal har åpningstider over 9 

timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med utvidede åpningstider 

(over 10 timer). Til sammenligning har flere av de øvrige kommunene langt flere barnehager 

med utvidede åpningstider, samtidig som det kun er Arendal som ikke har barnehager med 

daglige åpningstider under 9 timer.  

                                                                 
54 Arendal kommune – Vedtekter for kommunale barnehager i Arendal. Gjeldende fra 01.08.2015 
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Tabell 6: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen høy korrelasjon mellom 

åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Sett hen til Skien som ved 

samtlige fremstillinger har et lavere utgiftsnivå enn de øvrige kommunene, har tilnærmet lik 

fordeling av barnehagenes åpningstider som Arendal. Kristiansand kommune har på sin side 

en stor andel barnehager med utvidede åpningstider, men ligger betydelig lavere på utgifter 

per innbygger 1-5 år. For øvrig baseres barnehagers utvidede åpningstider på en reell 

behovsvurdering, og det vil dermed kunne oppstå større variasjoner i fremstillingen fra ett år 

til et annet.   

I forlengelse av åpningstider er det sentralt å se på variabelen knyttet til barnas oppholdstid i 

barnehagen, og hvorvidt det i Arendal kommune er mange barn i deltidsplasser. Fordeling av 

barn i heltids- og deltidsplasser mellom kommunale og private barnehager vil kunne ha en 

reell påvirkning på kommunens ressursbruk ved beregning av tilskudd til private barnehager. 

Deltidsplasser omtales her etter KOSTRAs definisjon av en deltidsplass, som utgjør en 

oppholdstid på mindre enn 33 timer per uke. På bakgrunn av data fra tellinger pr. 15.09 finner 

revisjonen at Arendal kommune har svært få barn med oppholdstid under 33 timer pr. uke. I 

de kommunale barnehagene utgjør barn med deltidsplass 3,5 prosent, og kun 0,7 prosent i de 

private barnehagene. Av de sammenlignbare kommunene, fordeler også oppholdstid seg 

tilsvarende Arendal med en lav andel deltidsplasser. Revisjonen har supplert med fordeling av 

deltidsplasser, sett på gjennomsnittlig oppholdstid per uke i de kommunale og private 

barnehagene. På bakgrunn av tellinger pr. 15.09 fremkommer det at de kommunale 

barnehagene har en gjennomsnittlig oppholdstid per barn på 44,1 timer pr. uke, og de private 

med 48,1 timer per uke.  

Barnehageloven §§ 12 og 12a setter krav til at kommunen skal ha en samordnet 

opptaksprosess med de kommunale og private barnehagene, med videre et minstekrav på ett 

opptak i året. Arendal kommunes opptaksprosess er organisert med ett hovedopptak i august 

hvert år, med supplerende opptak utover dette. Supplerende opptak beskriver kommunen 

følgende: «Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til 
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aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledige etter at 

barn i hovedopptaket har fått tilbud.»55 Arendal kommune organiserer for øvrig opptaket med 

ett hovedopptak med frist 1. mars tilegnet plasser som blir ledig fra august som følge av at 

barn starter på skolen. Hovedopptaket blir ifølge kommunen avsluttet når alle søkere med 

lovfestet rett til barnehageplass har fått tilbud. De øvrige resterende plassene fordeles videre 

til søkere i løpende/supplerende opptak. De private barnehagene har for øvrig egne 

opptakskriter innenfor sin styringsrett, som legger føringer for hvem som får tilbud om ledige 

plasser ved hovedopptaket. Barn med nedsatt funksjonsevne samt barn med vedtak etter 

barnevernloven har for øvrig prioritet ved opptakene.56  

Barnehagesektoren påvirkes av mange elementer, og er spesielt følsom knyttet til svingninger 

i antall barn som blir født samt tilflyttere til kommunen. En gjentakende faktor som kan være 

en kostnadsdriver for barnehagene er større svingninger i barnetall, og følgelig faren for at 

mange plasser står ledig dersom det forekommer store differanser mellom alderskull ved 1-

åringer og 6-åringer. Ved samtaler med spesialrådgiver på barnehageområdet i kommunen, 

uttrykkes det at kommunen de siste årene har opplevd utfordringer knyttet til færre søknader 

og færre barn til barnehagene. Ledige plasser belyses videre i kommunens handlingsprogram 

2017-2020. Kommunen skisserer her at nedgangen i antall barn de siste årene har medført 

økte kostnader pr. barn i de kommune, som en følge av at plassene som står ledige ikke har 

medført færre ansatte57. Etter samtale med spesialrådgiver på barnehageområdet i kommunen 

nevnes det for øvrig at det jobbes mye med effektivisering på bemanningsområdet for å 

imøtekomme utfordringene ved blant annet nedgang i antall barn.  

I en oversikt fra kommunen oppdatert oktober 2017, fremkommer det at kommunen som 

helhet har 88 ledige plasser i både kommunale og private barnehager. Av disse er 41 plasser 

ledige for store barn (3-5 år) og 47 ledige for små barn (0-2 år). Revisjonen registrerer for 

øvrig at store deler av de ledige plassene ligger i de private barnehagene, da ledige plasser i de 

kommunale barnehagene kun utgjør totalt 10 plasser uavhengig av alder.58 

Det er videre under kommunens ansvar som barnehagemyndighet å avgjøre alle søknader 

knyttet til godkjenning av barnehager, jfr. bhl. § 10. Revisjonen har fått tilgang til en rekke 

dokumenter knyttet til kommunens godkjenningsmyndighet, hvor kommunens rutiner knyttet 

til dette fremstår som tilfredsstillende. En fremlagt godkjenning av en privat barnehage i 

Arendal i 2016 viser at kommunen har vurdert ett sett med kriterier før endelig godkjenning 

av barnehagen, med godt opplyst om klageadgang, pedagogkrav, begrunnelse og grunnlag for 

vedtak. 

 

                                                                 
55 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Opptak og frister 
56 Ibid 
57 Arendal kommune «Budsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020» 
58 Arendal kommunes hjemmesider. Barnehage – Ledige barnehageplasser 
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Bemanning 

Gjennom barnehageloven med tilhørende forskrift er det lagt nasjonale føringer for å sikre 

kvalitet i barnehagetilbudet. Kravene til pedagogisk bemanning skal sikre at det i hver enkelt 

barnehage er tilstrekkelig personale med pedagogisk kompetanse for å ivareta et systematisk 

arbeid med barnas behov for omsorg, lek og læring etter lovens krav.59 Gjennom forskrift om 

pedagogisk bemanning i barnehager stilles det videre et minimumskrav til at barnehagen skal 

ha en forsvarlig pedagogisk bemanning (pedagognormen), med krav om minst én pedagogisk 

leder per 14-18 barn over 3 år, og én pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under 3 år.60  

Det stilles for øvrig ingen lovkrav til voksentetthet, det vil si at det er ingen norm for antall 

barn det skal være per voksen. Det stilles likevel et lovkrav om at bemanningen må være 

tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.  

Ved revisjonens gjennomgang av Utdanningsdirektoratets statistikkportal, fremkommer det at 

de kommunale barnehagene i Arendal ved utgangen av 2016 alle oppfylte pedagognormen i 

henhold til forskriften.61 Revisjonen registrerer at kommunen har en bevisst profil knyttet til 

kompetanse blant ansatte i barnehagene og utvikling av disse. I kommunens egen 

kompetanseplan for barnehager 2015/2017 og 2018/2020 beskrives kommunens organiserte 

kompetansetiltak for å oppnå en økt kvalitet i den enkelte barnehage. Kompetanseplanen 

presenterer både detaljert kursoversikt for de ansatte, samt hvilke målsettinger som ligger bak 

i forhold til hva kommunen ønsker å oppnå med en kompetanseheving av personalet i 

barnehagene.62  Sett hen til statistikkvariabelen til KOSTRA knyttet til antall barn per årsverk 

i kommunale barnehager, ser man av tabellen nedenfor at Arendal har en del høyere 

voksentetthet enn de sammenlignbare kommunene.  

 
Tabell 7: KOSTRA-statistikk 2016. C. Barnehager – Nøkkeltall (K). Tabell 04903 

                                                                 
59 Kunnskapsdepartementet: Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter, 
rundskriv F-4266/2011 
60 FOR-2017-06-22-1049. Forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager  
61 Barnehagefakta.no  
62 Arendal kommune – Kompetanseplan for barnehager 2015-2017 og 2018-2020  
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Slik tabellen viser, har Arendal ved sine kommunale barnehager kun 5,6 barn per voksen 

(årsverk), en noe høy voksentetthet sett i lys av de sammenlignbare kommunene hvor de fleste 

har 6,3 og 6,5 barn per årsverk. En høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene ved at 

det er flere voksne fordelt på barna, i tillegg vil den enkelte barnehage ha større handlingsrom 

og kapasitet til å ta opp flere barn ved behov.  

En høy voksentetthet slik som Arendal har, kan på en annen side føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift da det er mer ressurskrevende å ha flere ansatte. Arendal 

kommunes høye voksentetthet vil dermed kunne være positivt for kvaliteten i barnehagene, 

samtidig som det vil kunne ha et negativt utslag på kommunens ressursbruk. 

Utdanningsdirektoratet gjennomfører på landsbasis en foreldreundersøkelse knyttet til 

barnehagene, hvor ulike kvalitetsindikatorer undersøkes i alle barnehager. Det er for øvrig 

ikke publisert/tilgjengelig resultater knyttet til kvalitet i de fleste barnehagene i Arendal. Slike 

resultater ville i så fall kunne anvendes i kommunens vurderinger om sammenheng mellom 

kostnader og kvalitet ved høy voksentetthet i barnehagene.  

I Arendals handlingsprogram 2018-2021 vises det til at kommunens høye netto driftsutgifter 

per innbygger som presentert tidligere i delkapittelet, kan ha årsak i at det er færre barn per 

ansatt i Arendal enn i sammenlignbare kommuner. Det beskrives videre:63 

«Høy voksentetthet i barnehagene bør gi seg utslag i god kvalitet, men det koster. Vi bør 

i 2018 ha mål om å redusere forskjellen i voksentetthet og netto driftsutgifter pr. barn 

sammenlignet med G13. Fulle barnegrupper i våre kommunale barnehager er et uttalt 

mål.» 

Dersom de kommunale barnehagene driver mindre kostnadseffektivt grunnet høy bemanning, 

vil dette igjen kunne ha en reell påvirkning på kommunens totale ressursbruk på 

barnehagesektoren da kostnader i de kommunale barnehagene danner grunnlaget for tilskudd 

til de private barnehagene.  

Sykefravær er en annen faktor som kan ha en reell påvirkning på kommunens ressursbruk. 

Dersom de kommunale barnehagene viser tendenser til høyere sykefravær enn normalt, vil 

dette kunne være en indikator som kan være kostnadsdrivende for kommunen. Gjennom 

årsplan 2016 definerer kommunen et mål ved sykefraværet på minimum 92,6 prosent nærvær. 

Målt opp mot dette, har fire av de syv kommunale barnehageenhetene høyere sykefravær enn 

kommunens mål. Sykefraværet fordeler seg følgende blant de syv barnehageenhetene64:     

 

 

                                                                 
63 Arendal kommune. Budsjett 2018 – Handlingsprogram 2018-2021. Side 89 (134) 
64 Arendal kommune. Årsrapport 2016 
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Årsmelding  

2016 (tall i %) 

Sykefravær 

korttid 

Sykefravær 

langtid 

Nærvær Enhetens 

mål 

Avvik fra  

kommunens mål 

Strømmen bhg. enhet 3,4 8,8 87,8 92,2 - 4,8 

Tromøy bhg. enhet 1,4 1,7 96,9 - + 4,3 

Hisøy bhg. enhet 2,6 4,7 92,7 - + 0,1 

Sentrum Øst bhg. enhet 3,1 13,6 83,3 90 - 9,3 

Stinta bhg. enhet 1,8 4,9 93,3 93 + 0,7 

Jovannslia bhg. enhet 2,3 13,6 84,1 90 - 8,5 

Øyestad bhg. enhet 2,5 8,2 89,2 93 - 3,4 

Slik det fremkommer av tabellen ovenfor, er det vesentlig høyere langtidssykefravær blant 

alle enhetene enn det er korttidsfravær. Av de fire enhetene med høyere sykefravær totalt sett 

enn kommunens mål på 92,6 prosent nærvær, registrerer revisjonen spesielt Jovannslia 

barnehageenhet og Sentrum Øst barnehageenhet med sitt nærvær på henholdsvis 84,1 og 83,3 

prosent. Barnehagene beskriver gjennom kommunens årsrapport 2016 det høye sykefraværet 

med blant annet ansatte med alvorlige og kroniske sykdommer, og enkelte med overgang til 

uføretrygd. Både de respektive enhetene samt Øyestad barnehageenhet opplyser at de følger 

kommunens sykemeldingsoppfølging og har samtidig samarbeid med både NAV, Agder 

Arbeidsmiljø og Durapart. Strømmen beskriver også at de har utfordringer med fravær, og at 

problemer jevnlig er diskutert i HMS-utvalg hvor det fremkommer at lite tyder på at fraværet 

er arbeidsrelatert.65  

Revisjonen har i tillegg gjennomgått sykefraværet for 2014 og 2015, og observerer tendenser 

til at sykefraværet i de fire enhetene har hatt en negativ utvikling ved økning i sykefravær fra 

både 2014 til 2015 og videre til 2016. Sentrum Øst har som den barnehageenheten med høyest 

sykefravær, hatt en årlig økning fraværet med nærmere 5 prosent økning de siste 3 årene, fra 

hhv. 12 prosent i 2014, 13,7 prosent u 2015 til 16,7 prosent i 2017. Tilsvarende økning har 

Jovannslia barnehageenhet hatt, med en økning på 6,3 prosent de siste 3 årene, fra 9,6 prosent 

i 2014, 14,8 prosent i 2015 og 15,9 prosent i 2016.  

 

  

                                                                 
65 Arendal kommune. Årsrapport 2016 
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4.1.3 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Med Arendals høye andel private barnehager på nærmere 80 %, er det viktig at kommunen 

har et realistisk bilde på de forhold ved kommunale barnehager som kan innvirke på 

kommunens totale ressursbruk på området, herunder tilskudd til private barnehager. Dette er 

viktig både for kommunen som barnehageeier ved sine 12 barnehager, og som Arendals 

lokale barnehagemyndighet etter barnehageloven § 8. Organiseringen av barnehagesektoren i 

Arendal utgjør en viktig del av kommunens totale kostnadsbilde, og er viktig da en effektiv og 

god drift av de kommunale barnehagene også har direkte sammenheng med tilskudd til de 

private barnehagene. 

Sett hen til kommunens ressursbruk på barnehageområdet bemerker revisjonen at Arendal har 

vesentlig høyere kostnader enn sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn. 

Sammenlignet med Grimstad som nabokommune har Arendal 21.000 kroner mer i utgifter per 

barn i kommunal barnehage, og tilsvarende har kommunen 15.300 kroner mer per barn enn 

gjennomsnittlige kostnader i KOSTRA-gruppe 13. Tilsvarende kostnadsnivå observeres ved 

utgifter per innbygger 1-5 år, hvor Arendal kommune har et høyere utgiftsnivå enn alle de 

sammenlignbare kommunene og enhetene. Revisjonen registrerer kommunens bevissthet 

rundt de høye kostnadene, hvor det vises til en kombinasjon av Arendals høye voksentetthet, 

høyere lønnsutgifter samt ledige barnehageplasser som følge av nedgang i antall barn. Det er 

dermed viktig at kommunen vurderer risikoen knyttet til organisering av sine ressurser, da det 

pekes på sammenheng mellom nedgang i antall barn og kommunens høye kostnader per barn. 

Revisjonen bemerker at Arendal kommune har en høyere voksentetthet enn samtlige av de 

sammenlignbare kommunene og enhetene. Høy voksentetthet vil kunne øke kvalitetsfaktorene 

ved at det er flere voksne fordelt på barna, men det kan på en annen side føre til en mer 

ressurskrevende og kostbar drift. Dersom de kommunale barnehagene driver mindre 

kostnadseffektivt grunnet høy bemanning, vil dette igjen kunne ha en reell påvirkning på 

kommunens totale ressursbruk ved barnehagesektoren da kostnader i de kommunale 

barnehagene danner grunnlaget for tilskudd til de private barnehagene. Det er i forlengelse av 

voksentettheten viktig at kommunen aktivt følger opp nedgangen i antall barn og søknader i 

de kommunale barnehagene med bemanningssituasjonen, slik at årsverk i den enkelte 

barnehage kontinuerlig tilpasses det reelle behovet ved antall barn i barnehagen.  

Både åpningstider og fordeling av små og store barn er etter revisjonens vurdering lite 

fravikende, uten store forskjeller fra gjennomsnittet. Alle barnehagene i Arendal har 

åpningstider over 9 timer om dagen, men det er likevel kun i overkant av 20 prosent med 

utvidede åpningstider. Sett i sammenheng med utgiftsnivå, finner revisjonen ingen høy 

korrelasjon mellom åpningstider og ressursbruk blant de presenterte kommunene. Revisjonen 

registrerer videre at kommunen har svært lav andel barn i deltidsplasser, og kun noen få timer 

forskjell ved gjennomsnittlig oppholdstid per barn mellom kommunale og private barnehager.  
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Tendenser til høyt sykefravær i barnehagene vil kunne være en kostnadsdriver for kommunen, 

både sett hen til den enkelte barnehages direkte utgifter samtidig som at kommunens totale 

ressursbruk vil kunne øke da beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager vil være 

høyere. Revisjonen registrerer at de kommunale barnehagene i Arendal har vesentlig høyere 

langtidsfravær enn korttidsfravær, hvor fire av totalt syv barnehageenheter har høyere 

sykefravær enn kommunens mål. Revisjonen bemerker spesielt to av enhetene med 

henholdsvis 16,7 prosent og 15,9 prosent fravær, langt høyere enn kommunens mål på 7,4 

prosent. Etter revisjonens vurdering bør barnehagene øke bevisstheten og kontinuerlig arbeide 

med forebyggende tiltak knyttet til sykefravær. 

Etter gjennomgang av dokumentasjon knyttet til kommunens beregning og prosess ved 

tilskudd til private barnehager, finner revisjonen kommunens system som tilfredsstillende og 

strukturert. Tilskudd til private barnehager følger kommunens 3 årlige telletidspunkter 

(15.des., 15. aug., 15. sept.). Den enkelte barnehage er pliktig til å holde kommunens felles 

barnehagesystem oppdatert til enhver tid, hvor kommunen som barnehagemyndighet tar 

utgangspunkt i rapportering gjennom dette systemet som grunnlag for tilskuddsutbetaling på 

de respektive telledatoene. Revisjonen opplever kommunens felles rapporteringssystem som 

et strukturert og viktig verktøy for å forebygge feil i rapporteringen fra barnehagene.  
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4.2. ANDRE PROBLEMSTILLING 

 

2) Hvordan praktiserer og ivaretar kommunen sin tilsynsplikt som 

barnehagemyndighet? Og foreligger det samsvar mellom formelle styringsverktøy 

og det reelle ansvaret som barnehagemyndighet? 

 

4.2.1. REVISJONSKRITERIER 

Revisjonskriteriene i følgende kapittel vil ta utgangspunkt i kommunen som lokal 

barnehagemyndighet, og de ansvarsområder og oppgaver ved denne rollen som følger av 

loven. Det vil videre være aktuelt å belyse kommunens tilsynsansvar som 

barnehagemyndighet, med de lovregler og veiledere som er gjeldene. Revisjonen vil for øvrig 

ikke vurdere kvaliteten i det enkelte tilsynet kommunen har gjennomført, men vil se på 

strukturen og gjennomføringen av kommunens totale tilsyn.   

Kommunen som lokal barnehagemyndighet  

Etter barnehageloven § 8 første ledd utgjør kommunen den lokale barnehagemyndigheten, og 

skal gi veiledning og påse at alle barnehager drives i samsvar med gjeldende regelverk. Loven 

gir kommunen som barnehagemyndighet noen virkemidler for å oppfylle sitt ansvar. 

Barnehagelovens kapittel 4 om barnehagemyndighetens generelle oppgaver beskriver i 

hovedtrekk tre virkemidler kommunen har til disposisjon i rollen som barnehagemyndighet; 

de skal gi veiledning, godkjenne barnehager samt føre tilsyn med offentlige og private 

barnehager.66 

Alle kommuner har rollen som barnehagemyndighet, og de aller fleste har også egne 

kommunale barnehager. Disse kommunene innehar derfor en dobbeltrolle både som 

barnehageeier og som lokal barnehagemyndighet, en balansegang som kan være utfordrende å 

ivareta i praksis. Kommunen må derfor selv avklare håndteringen av dobbeltrollen slik at 

både myndighetsoppgavene og eieroppgavene blir ivaretatt på en god måte.67  

Kommunen som barnehagemyndighet har som nevnt tre funksjoner når de skal sikre at barn 

får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. De skal gi aktiv veiledning som sikrer at de krav 

som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter blir etterfulgt. Kommunen skal videre 

foreta godkjenninger etter vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold, 

jfr. bhl. § 10, jfr. §§ 1 og 2.  Den siste funksjonen er kommunens plikt til å føre tilsyn med 

                                                                 
66 Utdanningsdirektoratet. Veileder om kommunens rolle som barnehagemyndighet   
67 Ibid 
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barnehagene, som et virkemiddel for å sikre at kvaliteten på tilbudet til barna blir 

tilfredsstillende.68  

Godkjenningsplikten kommunen har som barnehagemyndighet følger av barnehagelovens  

§ 10, hvor det heter at kommunen avgjør søknad om godkjenning etter en vurdering av 

barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold. Kommunen kan i godkjenningen sette 

vilkår for driften med hensyn til antall barn, barnas alder og oppholdstid, jfr. bhl. § 10, 2. 

ledd. Bestemmelsen i barnehageloven § 10 stilles det krav til at barnehagen skal være en 

pedagogisk virksomhet som skal gi barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette 

medfører krav til utforming, innhold og bemanning.69 Barnehager som kommunen finner 

egnet i tråd med formåls- og innholdsbestemmelsen (jfr. bhl. §§ 1 og 2), har rett til 

godkjenning. Dette gir dermed lik rett til etablering for kommunale og private barnehager.70  

Som lokal barnehagemyndighet skal kommunen ved godkjenning videre fastsette barnas 

innendørs leke- og oppholdsareal. Barnehageeier fastsetter barnehagens arealnorm, det vil si 

antall kvadratmeter per barn. Arealberegningen skal ved fastsettelsen av leke- og 

oppholdsarealet ta utgangspunkt i de områdene og rommene som står til disposisjon for 

barnas daglige aktiviteter.71 Som godkjenningsmyndighet ligger det videre i kommunens 

ansvar å påse at personalet i barnehagen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i 

forhold til bemanning, jfr. bhl. § 18. Kommunen må derfor kunne stille krav om en 

bemanningsplan som viser at driften av barnehagen er forsvarlig og i henhold til loven og 

rammeplanens krav. Ved godkjenning skal videre barnehagens vedtekter foreligge, hvor 

barnehageeier er ansvarlig for å utforme disse i henhold til kravene i barnehageloven § 7, ledd 

4.  

Alle personer som er ansatt i barnehage og andre personer som regelmessig oppholder seg i 

barnehagen, skal legge frem politiattest, jfr. bhl. § 19. Kommunen har innenfor sin 

godkjenningsmyndighet mulighet til å kontrollere at tilfredsstillende attester foreligger. Før 

kommunen kan gi godkjenning ved en barnehage, skal politiattest for barnehageeier foreligge. 

Som lokal barnehagemyndighet må kommunen videre sørge for å gjøre påtegning i sine 

papirer om at tilfredsstillende attester er levert og kontrollert.72   

Avgjørelser knyttet til godkjenning av barnehager er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 

2b, og følger dermed saksbehandlingsreglene etter denne lov.73 Vedtaket om godkjenning av 

barnehager skal utføres så konkret og presist som mulig av hensyn til tilsynsansvaret  

kommunen har som barnehagemyndighet i ettertid.  

                                                                 
68 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
69 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Godkjenning av barnehager 
70 Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-08/2006. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene 
71 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Godkjenning av barnehager 
72 Ibid 
73 LOV-1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), heretter fvl.  
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Kommunen som tilsynsmyndighet  

Kommunen er som barnehagemyndighet pliktig til å føre tilsyn med alle barnehage-

virksomheter, jfr. bhl. § 16. Tilsyn er en viktig del av kommunens ansvar for å sikre 

barnehager med høy kvalitet. Tilsynsoppgaven er spesielt viktig for å kunne kontrollere at 

barnehagelovens krav følges i praksis, og at kommunen som barnehagemyndighet har innsyn i 

hva som skjer i barnehagene rundt om i kommunen. For å sikre at kvaliteten og innholdet i 

tilbudet til barna er tilfredsstillende, er det viktig at kommunen utøver systematiske og 

regelmessige tilsyn.  

Kommunen som barnehagemyndighet skal føre tilsyn med både kommunale og private 

barnehager som er godkjent etter barnehageloven §§ 6 og 11. Dette omfatter både ordinære 

barnehager, familiebarnehager samt åpne barnehager. De fleste åpne barnehager har 

åpningstid/kjernetid på mindre enn 20 timer i uken, og er derfor ikke godkjenningspliktige 

etter barnehageloven § 6. Dersom en åpen barnehage likevel er godkjent, skal kommunen føre 

tilsyn med barnehagen.74 Barnehageloven § 8 femte ledd sikrer videre kommunen rett til 

innsyn i dokumenter og adgang til barnehagelokalene i den utstrekning dette anses som 

nødvendig for å ivareta oppgaven som tilsynsmyndighet. 

I barnehagelovens lovkommentarer beskrives det at kommunen som tilsynsmyndighet skal 

vurdere om barnehagene drives etter lovens regler og for øvrig driver forsvarlig. I forhold til 

lovlighetskravet skal kommunen eksempelvis vurdere hvorvidt reglene om pedagogisk 

bemanning er fulgt. Som tilsynsmyndighet skal kommunen videre føre kontroll med at 

barnehager som har fått godkjenning har gjennomført de utbedringene som eventuelt var stilt 

som vilkår ved godkjenningen. Tilsynsansvaret omfatter videre også tilsyn med barnehagens 

innhold og kvalitet i henhold til rammeplanen.75  

Dersom kommunen ved tilsyn oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan barnehagen 

gis pålegg om retting i form av et vedtak etter forvaltningslovens bestemmelser. Dersom 

pålegget om retting ikke overholdes, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller permanent 

stenging av barnehagen.76  

Som lokal barnehagemyndighet innehar kommunen en dobbeltrolle som både barnehageeier 

og tilsynsmyndighet i forhold til barnehagene. Ved denne kombinasjonen er det viktig at både 

private og kommunale barnehager har tillit til kommunens tilsyn samtidig som kommunen er 

bevisst på sin dobbeltrolle, slik at alle barnehager sikres likebehandling. 

Kunnskapsdepartementet oppfordrer i sin veileder at kommunen som tilsynsmyndighet 

utarbeider en plan for tilsyn for å tydeliggjøre sin dobbeltrolle, hvor planen skal være kjent for 

både barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre.77  

                                                                 
74 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager  
75 Kunnskapsdepartementet. Rundskriv F-08/2006. Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) 
med forskrifter og departementets merknader til bestemmelsene 
76 Ibid 
77 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
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Gjennomføring av tilsyn kan foregå gjennom flere ulike aktiviteter og metoder, både gjennom 

innhenting av dokumentasjon og ved tilstedeværende tilsyn. Innhenting av informasjon 

gjennom årsplaner og evalueringsrapporter, årsmelding, vedtekter, brukerundersøkelser og 

lignende er eksempler på tilsyn kommunen kan gjennomføre ved dokumentinnhenting. Tilsyn 

gjennom innhenting av informasjon vil som et supplement til anmeldte og uanmeldte 

tilsynsbesøk, sikre kommunen et bredere innsyn i den enkelte barnehage. Dette betyr at tilsyn 

er en sentral oppgave som kommunen utfører kontinuerlig, og dermed ikke kun ved anmeldte 

eller uanmeldte tilsynsbesøk i barnehagene. Som barnehagemyndighet er dermed 

tilsynsplikten en sentral del av kommunens ansvar på barnehageområdet.78  

Etter Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn med barnehager beskrives det at det er 

nødvendig at kommunen har en egen plan for tilsyn, en plan som sier noe om hva det skal 

føres tilsyn med og hvor ofte tilsynet skal utføres. Departementet presenterer et sett med faser 

kommunen bør anvende for å få gode rutiner for systematisk tilsynsarbeid; Igangsetting, 

kartlegging, planlegging og prioritering, utøvelse av tilsyn, rapportering og oppfølging.79  

Ved igangsetting av tilsyn er det viktig å gi nødvendige opplysninger til de berørte partene, 

samtidig som kommunen avklarer egne forventninger og hva tilsynet skal omfatte og 

inneholde. Kommunen bør videre orientere barnehageeier i forkant før igangsetting av 

tilsynsarbeidet. Videre er det viktig at kommunen som tilsynsmyndighet har rutiner og system 

for kartlegging ved innhenting av opplysninger fra barnehagene, ved eksempelvis samordning 

av informasjon om antall barn, alder, oppholdstid, vedtekter, dispensasjoner og lignende. Når 

all informasjon er systematisert bør kommunen utarbeide en plan for utøvelse av tilsyn med 

følgelig prioritering ut ifra hvilke behov som foreligger ved de ulike barnehagene. 

Utøvelsen av tilsyn kan skje både ved anmeldt og uanmeldt tilsyn. Veilederen beskriver at 

barnehagene ved anmeldt tilsyn skal varsles i god tid i forkant, og at kommunen bør ha 

samtaler med både eier, styrer og representant fra barnehagens samarbeidsutvalg for å sikre 

best mulig informasjon. Kommunen kan videre gjennomføre hendelsesbaserte tilsyn på 

bakgrunn av eksempelvis mottatte bekymringsmeldinger, samt tilsyn gjennom uanmeldte 

besøk hvor barnehagen ikke skal varsles på forhånd.  Kommunen bør videre ha gode rutiner 

for rapportering etter hvert tilsyn, hvor det bør fremgå om tilsynet har avdekket ulovlige eller 

uforsvarlige forhold som medfører pålegg om retting til barnehageeier, jfr. bhl. § 16. 

Rapporteringen skal videre inneholde en sammenfatning av de forhold som fremkommer av 

tilsynet, med underskrifter av de som har utført tilsynet. Avslutningsvis må kommunen sikre 

rutiner for oppfølging av avvik og pålegg, i form av regler for oppfølging og eventuelle planer 

for nye tilsyn.  

 

                                                                 
78 Kunnskapsdepartementet. Veileder. Tilsyn med barnehager 
79 Ibid 



  39 

 

4.2.2. FAKTA 

Kommunens ansvar som tilsynsmyndighet reguleres av barnehageloven, og innebærer at de 

som lokal barnehagemyndighet skal føre tilsyn med alle barnehager for å sikre kvalitet og 

regeletterlevelse. Følgende kapittel vil redegjøre for Arendal kommunes formaliserte rutiner 

og planer, praktisering samt gjennomføring av tilsyn med kommunale og private barnehager. 

Under revisjonens arbeid er det blitt orientert om at kommunens tilsynsdokumenter er under 

arbeid for forbedring. Revisjonen har fått tilgang til både de nåværende og utkast til reviderte 

dokumenter som grunnlag for å besvare problemstillingen.  

Kommunens styringsverktøy  

For å ivareta ansvaret som tilsynsmyndighet er det avgjørende med godt utarbeidede systemer 

ved både dokumenter og planer som kan anvendes som effektive styringsverktøy. Arendal 

kommune har utarbeidet en egen plan for tilsyn av barnehager, en plan som i overgangen 

2017/2018 er under endring med sikte på et mer detaljert verktøy for tilsynsarbeidet80. Som 

tilsynsmyndighet er det viktig at kommunen har et organisatorisk og tydelig skille mellom 

rollen som barnehagemyndighet og rollen som barnehageeier, da kommunen er ansvarlig for å 

føre tilsyn med sine egne barnehager i tillegg til de private. Planen for tilsyn har derfor til 

hensikt å legge tydelige føringer både for barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte. 

I utkast til den reviderte tilsynsplanen beskrives hensikten med kommunens tilsyn følgende: 

«Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstsvilkår og gjennom kommunens 

tilsyn skal det sikres at følgende er ivaretatt»:  

- Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak 

- Eier av barnehagen er bevisst på sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i 

henhold til lov om barnehager med forskrift 

- Tilsynet skal være en pådriver for kvalitetsutvikling i barnehagene og en pådriver 

for lærende organisasjoner  

I utkast til plan for tilsyn med barnehager presenteres de ulike formene for tilsyn kommunen 

anvender; varslet/systemrettet tilsyn, dokumenttilsyn og hendelsesbasert tilsyn. Varslet tilsyn/ 

systemrettet tilsyn omfatter et varslet stedlig tilsyn som beskrives som en «systematisk 

undersøkelse for å fastslå om aktiviteter og tilhørende resultater er i samsvar med krav 

fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift». Kommunen skal her gjennom tilsynet få en 

gjennomgang av hva barnehagen gjør for å ivareta det ansvar og de plikter som er fastsatt i 

regelverk. Dokumenttilsyn er videre en av tilsynsmetodene kommunen anvender, i form av 

mer jevnlige kontroller eller ved stikkprøvekontroller. Etter kommunens tilsynsplan skal 

dokumenttilsynet «… sikre at barnehagene drives i henhold til godkjenning og følger lovens 

krav til det å være en pedagogisk virksomhet.» Kommunen som tilsynsmyndighet har i tillegg 

mulighet til å foreta uanmeldte tilsynsbesøk, ofte på bakgrunn av konkrete hendelser eller 

                                                                 
80 Arendal kommune – Plan for tilsyn av barnehager 
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bekymringsmeldinger kommunen har mottatt. Bruken av hendelsesbaserte tilsyn som 

virkemiddel omtales i tilsynsplanen ved at det bør vurderes opp mot behovet for en dialog 

mellom kommunen som barnehagemyndighet og barnehageeiere som en del av kommunens 

veiledningsplikt. 

I Arendal kommunes handlingsprogram 2017-2020 beskrives følgende plan og mål for tilsyn i 

respektiv periode81:  

- Det skal føres skriftlig tilsyn hvert år i alle barnehagene 

- Det skal gjøres stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden 

- Det skal gjøres uanmeldte tilsyn i barnehager ved behov i perioden 

- Det skal gjennomføres dokumenttilsyn i perioden  

Kommunens tilsynsplan utdyper videre at de skriftlige årlige tilsynene skal gjennomføres som 

nettbaserte tilsyn i perioden november-desember for alle barnehager hvert år. 

Dokumenttilsynene skal derimot gjennomføres i løpet av perioden 2016-2020 ved at 

kommunen skal få fremlagt årsplaner, beredskapsplaner med mer. 

Revisjonen har fått forelagt utkast til årshjul for dokumenttilsyn utarbeidet av rådmannens 

stab oppvekst, som kommunens styringsverktøy for gjennomføring av tilsynene.  

Måned Lovbestemmelse Kontroll 

September 

Dokumenttilsyn 

§ 17 – Styrer 

 

§ 18 – Øvrige ansatte  

 

Forskrift om midlertidig og varig 

dispensasjon og unntak fra utdannings-

kravet fra styrer og pedagogisk leder  

Forskrift om pedagogisk bemanning  

- Barnehagens leder har utdanning i samsvar med 

kravene i bhl.  

- Barnehagen har tilstrekkelig antall barnehage-

lærere i samsvar med kravene i lov og forskrift 

- Barnehagens pedagogiske ledere har utdanning i 

samsvar med krav i bhl. 

- Styrer og pedagogiske ledere uten godkjent 

utdanning har dispensasjon fra utdanningskravet 

Oktober 

Dokumenttilsyn 

§ 4 – Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

§ 19 – Politiattest  

§ 20 – Taushetsplikt 

§ 21 - Opplysningsplikt til sosialtjenesten 

§ 22 – Opplysningsplikt til barnevernet 

§ 23 – Helsekontroll av barn og personale 

- Barnehagen har opprettet foreldreråd og 

samarbeidsutvalg med korrekt sammensetning 

- Alle som er ansatt har levert godkjent politiattest 

før ansettelse og attesten er makulert, fått 

informasjon om opplysningspliktene m.m. 

- Alle barn har levert egenerklæring om 

helsestasjonkontroll 

Oktober  

Dokumenttilsyn 

§ 14a – Krav til bruk av offentlige 

tilskudd og foreldrebetaling i ikke-

kommunale barnehager. Økonomiforskrift 

til barnehageloven 

 

§ 15 – Foreldrebetaling og forskrift om 

foreldrebetaling 

- Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal 

komme barna i barnehagen til gode 

- Rimelig årsresultat 

- Foreldrebetalingen tilsvarer makspris 

- Moderasjonsordninger praktiseres i tråd med bhl. 

- Kostpenger tilsvarer regnskapsførte utgifter til kost 

- Ordning til ev. ekstra utgifter til aktiviteter er 

godkjent av foreldrerådet 

                                                                 
81 Arendal kommune «Budsjett 2017 – Handlingsprogram 2017-2020». Side 95 
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November 

Dokumenttilsyn 

§ 2 – Barnehagens innhold 

 

Rammeplan for barnehagens innhold 

Årsplan er ferdig utarbeidet og fastsatt av 

samarbeidsutvalget  

November/ 

Desember 

Dokumenttilsyn 

 

Webtilsyn 

 

Desember 

Dokumenttilsyn 

BASIL-rapportering  

Utkast til årshjul gir et bilde av kompleksiteten bak et tilsyn, og noe av det juridiske 

rammeverket barnehagene skal etterleve. Som barnehagemyndighet har kommunen ansvar for 

å kontrollere at barnehagene driver sin virksomhet i henhold til lov og forskrift, herunder 

blant annet; Barnehageloven med forskrifter, Rammeplan for barnehagens innhold og 

oppgaver82, Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr83, Forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager84 og skoler mv., Lov om brannvern85, Lov om produktkontroll86 samt Plan- og 

bygningsloven87.88  

Revisjonen har gjennom arbeidet mottatt flere dokumenter som kommunen anvender i sitt 

tilsynsarbeid, herunder mal på tilsynsrapporter, mal på varsel om tilsyn samt eksempel på en 

barnehages egenvurdering. Etter et gjennomført tilsyn utarbeider kommunen en foreløpig og 

endelig tilsynsrapport, hvor det gjennomgås bakgrunnen for tilsynet, gjennomføring, hva 

tilsynet har avdekket, kommunens vurderinger av lovbrudd samt konklusjon. Det oppgis 

videre barnehagens frist for retting av lovbrudd, innsynsrett og klageadgang, hvor den 

endelige tilsynsrapporten underskrives kommunalsjef oppvekst og spesialrådgiver for 

barnehage, før den sendes over til respektiv barnehage.   

 

Praktiseringen av tilsyn  

I henhold til barnehageloven § 8 første ledd, heter det at kommunen som lokal 

barnehagemyndighet skal gi veiledning og påse at barnehagen drives i samsvar med gjeldende 

regelverk. Som en del av barnehagemyndighetens veiledningsansvar og «påse»-rolle avholdes 

det årlige utviklingssamtaler med alle barnehagene i kommunen, hvor kommunen møter 

barnehagen og samarbeidsutvalget/foreldrerådet til dialog.   

Spesialrådgiver på barnehage i kommunen beskriver utviklingssamtalene som en god måte å 

jobbe på, hvor flere barnehager er fornøyde med arbeidet. Hun beskriver videre at samtalene 

gir kommunen et bredere perspektiv på flere temaer ettersom foreldre også deltar på disse.  

                                                                 
82 FOR-2017-04-24-487 Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (rammeplanen) 
83 FOR-1996-07-19-703 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr  
84 FOR-1995-12-01-928 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 
85 LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff 
86 LOV-1976-06-11-79 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) 
87 LOV-2008-06-27-71 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 
88 Arendal kommune – Plan for tilsyn av barnehager 
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Revisjonen har blitt forelagt sentrale dokumenter knyttet til utviklingssamtalene, hvor det 

fremgår at det i forkant av samtalene sendes ut et egenvurderingsskjema til alle medlemmer 

av samarbeidsutvalget som barnehagestyrer samler inn. Egenvurderingsskjemaet baseres på 

sentrale bestemmelser i barnehageloven og rammeplanen, med hovedfokus på områdene 

«lek» og «godt språkmiljø for alle barn» i eksemplaret oversendt revisjonen. I etterkant av 

samtalen fyller barnehagestyrer inn dette i et skjema «Barnehagens samlede vurdering av 

egen praksis», som oversendes til barnehagemyndigheten. Revisjonen har fått tilgang til en 

slik vurdering, og ser at skjema deles inn i to deler; praksis som bør endres og praksis som må 

endres. Slike endringstiltak er da inndelt i et skjema etter hvilken praksis som må/bør endres, 

mål, tiltak, hvem som er ansvarlig og frist for retting. 

Revisjonen har i forbindelse med prosjektet innhentet en oversikt fra kommunen, over alle 

tilsyn barnehagemyndigheten har gjennomført i 2014, 2015, 2016 og 2017.  

Gjennom hele 2014 ble det gjennomført stedlig tilsyn i alle barnehagene i kommunen, hvor 

temaet var foreldremedvirkning etter barnehageloven §§ 1 og 4. Kommunen hadde her en 

grundig gjennomgang ved alle barnehagene. Det ble i 2014 i tillegg gjennomført webbasert 

tilsyn samt den årlige BASIL-rapporteringen (årlig rapportering til Utdanningsdirektoratet) i 

desember. Kommunen gjennomførte tilsyn på med følgende resultater ved webbaserte tilsyn i 

2014: 

o System som sørger for at barn med særlige behov og rett til spesialpedagogisk hjelp 

får slik hjelp 

o Ansatte har levert politiattest 

o Etablerte rutiner for behandling av politiattest 

o Ansatte har skrevet under taushetserklæringer 

o Informasjon til ansatte om konsekvenser ved brudd på taushetsløfter 

o Ansatte orientert om opplysningsplikten 

o Rutiner for å handle når det er bekymring for barn 

Kommunen opplyser at det gjennom 2015 ble det foresatt webbaserte tilsyn i alle 

barnehagene, hvor tilsynene ble foretatt i utgangen av 2015. Hendelsesbasert tilsyn ble 

gjennomført i én barnehage i 2015.  

I 2016 ble det gjennomført fire ulike tilsynsformer med de kommunale og private 

barnehagene i Arendal; utviklingssamtaler, webbaserte tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn samt 

BASIL-rapportering. På våren og høsten 2016 ble det gjennomført 26 utviklingssamtaler med 

samarbeidsutvalgene i barnehagene. Kommunen beskriver utviklingssamtalene som «… 

forebyggende for barnehagene og et oversiktsbilde for barnehagemyndigheten som er helt 

unikt i forhold til barnehagenes kvalitet på tilbudet». Samtalene skal avdekke 

regeletterlevelse, og der det påpekes at det må fornyes eller fjernes praksis som strider mot 

barnehageloven og rammeplanen må barnehagen dokumentere i etterkant hva som skal gjøres, 
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hvilke tiltak, hvem som har ansvaret og tidsperspektivet. Dette blir igjen fulgt opp i ny 

samtale og eventuelt åpning av tilsyn ved fraværende oppfølging.  

Det ble i tillegg gjennomført webbaserte tilsyn for alle barnehagene med dokumenttilsyn av 

vedtekter og årsplan mm, samt BASIL-rapportering fra alle barnehagene. 

Barnehagemyndigheten avsluttet i 2016 i tillegg fire hendelsesbaserte tilsyn i fire private 

barnehager.   

I 2017 gjennomførte kommunen tilsvarende tilsyn som i 2016; utviklingssamtaler, webbaserte 

tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn samt BASIL-rapportering. Våren 2017 gjennomførte 

kommunen 31 utviklingssamtaler med samarbeidsutvalgene i barnehagene, hvor høsten 2017 

ble brukt til oppfølging av samtalene. Videre ble det gjennomført webbaserte tilsyn i 

desember ved alle barnehagene, samtidig som det var rapportering i BASIL og 

dokumentasjon om oppfølging av pedagognorm første halvdel av desember for alle 

barnehagene. Kommunen gjennomførte avslutningsvis fire hendelsesbaserte tilsyn, tre i 

private barnehager og én i kommunal barnehage.  

 

4.2.3. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJON 

Som lokal barnehagemyndighet er det viktig at Arendal kommune ivaretar ansvaret som 

tilsynsmyndighet på en god måte, med godt utarbeidede systemer og styringsverktøy. Som 

barnehagemyndighet skal Arendal kommune etter barnehageloven § 8 påse at alle barnehager 

drives i henhold til gjeldende regelverk.  

Etter revisjonens vurdering har Arendal kommune godt utarbeidede styringsverktøy som 

bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres ansvar som tilsynsmyndighet. Arendals utarbeidede 

tilsynsplan hvor det presenteres ulike virkemidler kommunen anvender som tilsynsformer 

finner revisjonen som positivt, da det foreligger en bevissthet og tydelige føringer både for 

barnehageeiere, barnehageansatte og foresatte.  

Gjennom barnehageloven § 16 pliktes kommunen til å føre systematiske og regelmessige 

tilsyn med alle barnehager for å sikre god kvalitet og innhold i barnehagene. Loven legger 

ingen detaljerte føringer for hvordan tilsynene skal gjennomføres, men 

Kunnskapsdepartementets veileder viser til en rekke ulike metoder som kommunene kan 

anvende. Revisjonen registrerer at Arendal kommune har gode utarbeidede metoder for tilsyn, 

herunder både stedlige tilsyn, hendelsesbaserte tilsyn, dokumenttilsyn ved webbaserte tilsyn 

samt at BASIL-rapporteringen anvendes.  

Revisjonen finner det positivt at kommunen gjennom handlingsprogram 2017-2020 har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene i respektive periode, med spesifikk 

opplisting på type tilsyn og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte 
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styringsverktøy ved årshjul, maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som 

tilfredsstillende for at kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet.   

Ved revisjonens gjennomgang av kommunens utførte tilsyn i 2016 og 2017 fremkommer det 

at samlede tilsyn v/ utviklingssamtaler er gjennomført ved totalt 57 samtaler, samtidig som 

kommunen har gjennomført webbaserte tilsyn ved alle kommunens barnehager i både 2016 

og 2017 i tillegg til den årlige BASIL-rapporteringen fra barnehagene. Det er videre etter 

revisjonens vurderinger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet.  
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5.     REVISJONENS AVSLUTTENDE KONKLUSJON OG ANBEFALINGER 

Arendal kommunes ressursbruk på barnehageområdet bærer preg av en sammensatt 

påvirkning av ulike faktorer. Revisjonens overordnede formål har vært og sett på hvordan 

kommunens ressursbruk på barnehageområdet fordeler seg i forhold til sammenlignbare 

kommuner, samt hvordan kommunen som barnehagemyndighet ivaretar tilsynsansvaret 

overfor barnehagene. Arendal kommunes høye andel private barnehager på nærmere 80 % 

gjør det ekstra viktig at kommunen både som barnehageeier og lokal barnehagemyndighet har 

et realistisk og oversiktlig bilde på de forhold ved barnehagene som innvirker på kommunens 

totale ressursbruk på området.  

Etter revisjonens vurdering er det to forklaringsvariabler hvor kommunen skiller seg noe ut 

knyttet til ressursbruk. For det første har Arendal vesentlig høyere kostnader enn 

sammenlignbare kommuner når det gjelder utgifter per barn, hvor kommunen ligger høyere 

enn alle de syv komparative enhetene. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at kommunen 

vurderer risikoen knyttet til organiseringen av sine ressurser, da kommunen viser til en 

sammenheng mellom sine høye kostnader per barn og nedgang i antall barn i barnehagene. 

Nedgangen i antall barn vil igjen kunne ses i sammenheng med kommunens høye 

voksentetthet, hvor Arendal har høyere voksentetthet enn samtlige av de sammenlignbare 

kommunene og enhetene. Dette er kvalitetsmessig positivt, men dersom de kommunale 

barnehagene driver mindre kostnadseffektivt grunnet høy bemanning vil dette igjen kunne ha 

en reell påvirkning på kommunens totale ressursbruk i barnehagesektoren, med tanke på at 

kostnadene i de kommunale barnehagene danner grunnlaget for tilskudd til de private 

barnehagene. 

Revisjonen registrerer videre at enkelte barnehageenheter har relativt høyt sykefravær, noe 

som vil kunne være en kostnadsdriver for kommunen. Barnehagene ved kommunen bør etter 

revisjonens vurdering øke bevisstheten og kontinuerlig arbeide med forebyggende tiltak 

knyttet til sykefravær. 

Som lokal barnehagemyndighet er det viktig at Arendal kommune ivaretar ansvaret som 

tilsynsmyndighet på en god måte, med effektive styringsverktøy som sikrer at kommunen kan 

påse at alle barnehager driver i henhold til gjeldende regelverk. Revisjonen observerer at 

Arendal har godt utarbeidede styringsverktøy som bidrar til å styrke og bevisstgjøre deres 

ansvar som tilsynsmyndighet. Revisjonen finner det videre positivt at kommunen har en 

bevisst plan og målsetting for tilsyn med barnehagene, med spesifikk opplisting på type tilsyn 

og tidspunkt for gjennomføring. Kommunens øvrige presenterte styringsverktøy ved årshjul, 

maler for vedtak, varsler for tilsyn mm., finner revisjonen som tilfredsstillende for at 

kommunen skal ivareta sitt ansvar som lokal barnehagemyndighet. På et overordnet nivå 

mener revisjonen det foreligger samsvar mellom kommunens foreliggende styringsverktøy og 

praktiseringen av ansvaret som barnehagemyndighet.  
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Avslutningsvis er det viktig at kommunen er bevisst på viktigheten av organisere og drive 

effektive kommunale barnehager med så kostnadsoptimale løsninger som mulig. På denne 

måten vil dette kunne redusere kommunens totale kostnadsbilde, da god drift av de 

kommunale barnehagene medfører lavere tilskudd til de private barnehagene. 

 

Revisjonen har følgende anbefalinger: 

 Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative 

tendensene i utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organisering av 

ressursene i de kommunale barnehagene. Dette bør sees i sammenheng med at 

kommunen allerede i dag har høye kostnader per barn i barnehage i forhold til 

sammenlignbare kommuner  

 

 Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksomme på den økende tendensen til 

sykefravær i enkelte barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en 

betydelig risiko knyttet til kommunens ressursbruk på barnehageområdet 

 

5.1  RÅDMANNENS KOMMENTAR 

Viser til forvaltningsrevisjonsrapporten for barnehageområdet. Rådmannen har følgende kommentarer: 

Arendal kommune ved rådmannen takker for en grundig gjennomgang innenfor områdene «ressursbruk på 

barnehageområdet i Arendal i forhold til sammenlignbare kommuner» og «kommunen som 

barnehagemyndighet og tilsynsansvar.» 

Kommentar til revisjonens anbefaling: 

- Revisjonen anbefaler at kommunen foretar risikovurderinger i forhold til de negative tendensene i 

utviklingen av antall barn i barnehagene sett opp mot organiseringen av ressursene i de kommunale 

barnehagene. Dette bør ses i sammenheng med at kommunen allerede i dag har høye kostnader per 

barn i barnehage i forhold til sammenlignbare kommuner. 

I arbeidet med å se på organiseringen av gode og kostnadseffektive barnegrupper, så har vi som utgangspunkt 

6 barn pr årsverk for barn i alderen 3 – 6 år og 3 barn pr årsverk for barn i alderen 0 – 3 år (som i dag er 

føringen for de kommunale barnehagene).  Våren 2017 hadde rådmannen en gjennomgang med enhetslederne 

og hovedtillitsvalgte vedrørende bemanning for barnehageåret 2017/18 og iverksatt fra 01.08.17, så langt det 

lot seg gjøre. Resultatet ble en reduksjon i ca 8 årsverk. Dette har blitt fulgt opp i budsjettarbeid for 2018 og er 

på dagorden ved barnehageopptak i mars 2018.  Vi bestreber å få til fulle barnegrupper med bakgrunn i den 

bemanningen vi har pr i dag, men ser vi at det blir enda færre barn i de kommunale barnehagene, så må det 

gjøres en ytterligere reduksjon av årsverk. Arbeidet følges tett opp av økonomirådgiver og barnehageeier ved 

dialog med hver enkelt enhetsleder i de kommunale barnehagene. 
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- Revisjonen anbefaler at kommunen er oppmerksom på den økende tendensen til sykefravær i enkelte 

barnehageenheter, da det høye sykefraværet kan utgjøre en betydelig risiko knyttet til kommunens 

ressursbruk på barnehageområdet. 

Det høye sykefraværet spesielt i to av våre barnehageenheter er også en utfordring stab HR, IKT og kvalitet har 

drøftet med barnehagemyndighet og barnehageeier. Høyt sykefravær er selvfølgelig en betydelig risiko knyttet 

til ressursbruk, men også en utfordring i forhold til kvaliteten på tilbudet for barna.  Sykefraværet vil bli jobbet 

med på disse to barnehageenhetene, så vi kan gjøre nødvendige tiltak. Det nevnes ytterligere to enheter. I 

disse to enhetene er det allerede satt i gang tiltak for å se på arbeidsmiljøet, tilrettelegging av fysiske miljø og 

et arbeid i forhold til en pedagogisk dreining mot å la barna i større grad få prøve selv. Dette er viktig for å bli 

bevisst og unngå framtidig belastningsskader og bli bedre på å bruke hjelpemidler. 

I tillegg til disse tiltakene som er igangsatt så arbeides det med å få gjennomført økonomisk tilsyn i noen 

private barnehager i løpet av 2018. 

 

 

Vennlig hilsen 

Harald Danielsen 

Rådmann 

Telefon: 915 37 721 

hda@arendal.kommune.no | www.arendal.kommune.no 
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7.  VEDLEGG 

VEDLEGG 1 – OVERSIKT BARNEHAGER I ARENDAL KOMMUNE 

 

Kommunale barnehager 

Barnehage Antall barn 

Barnehager sentrum Øst – Møllers Asyl 25 

Barnehager sentrum Øst – Gullfakse 48 

Jovannslia – Avdeling Lia 52 

Jovannslia 46 

Tromøy – Fabakken (Karius og Baktus) 58 

Tromøy – Fjellvik 18 

Stinta – Gåsungen 35 

Stinta – Strømsbuåsen 64 

Strømmen oppvekstsenter avd. barnehage 83 

Øyestad – Rykene  36 

Øyestad – Engene 56 

Hisøy – Stemmehagen 50 

Sum totalt 571 

 

Private barnehager 

Barnehage Antall barn 

Løvehulen  10 

Snehvit 10 

Noah 10 

Bjønnes 10 

Kongshavn 11 

Skare 12 

Steinerbarnehagen – Stjerneglimt  33 

Nedenesåsen  14 

Lille-Strømsbu 16 

Skogens Lykke 20 

Enghaven 21 

Noas Park 23 

Svalestien 23 

St Franciskus 24 

Drømmevika 35 

Springkleiv 24 

Sandnes 25 

Blåklokken 26 
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Sjiraffen 26 

Solsikken 27 

Askeladden 29 

Lindebakken 30 

Nidelvåsen 32 

Bråstad 33 

Læringsverkstedet – Portveien His 34 

Trollstubben 35 

Gullungen 36 

Alvehetta Fus 37 

Eplehagen 38 

Tybakken 38 

Nyli 39 

Læringsverkstedet – Longum  45 

Læringsverkstedet – Helsviga  45 

Spornes 52 

Læringsverkstedet - Slaabervig  54 

Natgivheia  55 

Læringsverkstedet – Furukollen  56 

Grandehagen 57 

Dalen 58 

Matilda  59 

Vippa Fus 67 

Durapart – Moltemyrskogen  69 

Læringsverkstedet – Eydehavn 73 

Læringsverkstedet – Tyholmen  87 

Espira – Myraskogen  94 

Kirkens bymisjon  Åpen barnehage 

Sum totalt  1652 

 
 


