
Tilsynssak 100-Meterskogen barnehage
- gjennomføring og status

Hovedutvalg for oppvekst, 22.01.2020



Saksgang

• 19.08.2019 – varsel om tilsyn

• 03.09.2019 – hjemmelsgrunnlag og gjennomføringsplan

• 06.09.2019 – åpningsmøte med barnehageeier

• 01.11.2019 – foreløpig tilsynsrapport

• 13.11.2019 – revidert foreløpig tilsynsrapport

• 14.11.2019 – merknader fra barnehageeier

• 18.11.2019 – endelig tilsynsrapport

• 02.12.2019 – vedtak om tilbakebetaling og pålegg om retting

• 20.12.2019 – klage på vedtak
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Orientering for formannskapet i Røyken kommune

• 03.12.2019 fikk formannskapet en presentasjon av saken

• Hvordan tilsynet har blitt gjennomført

• Innholdet og konklusjoner i tilsynsrapporten

• Kommentar- og spørsmålsrunde
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Tilsynet har vært todelt

• Økonomisk tilsyn og kvalitetstilsyn
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Hovedkonklusjoner økonomisk tilsyn

1. Tilskudd er brukt til å dekke kostnader som ikke direkte er knyttet til barnehagedriften

• Handler om andel av utgifter til en ponni og telefonikostnader

2. Tilskudd er brukt til å dekke kostnader pådratt i transaksjoner med eier/eiers nærstående, 

som er høyere enn det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter

• Handler om andel av lønn til styrer

3. Barnehagen har hatt vesentlig lavere personalkostnader enn i tilsvarende kommunale 

barnehager

• Handler om personalkostnader per heltidsplass

Brudd på bhl. § 14 a, første avsnitt, bokstav a, b og c
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Hovedkonklusjoner økonomisk tilsyn forts.
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Hovedkonklusjoner økonomisk tilsyn forts.

• Foreldrebetaling for kost 

• overskudd i kostpenger i 2015 på 24 962 kroner.

Brudd på § 1 i forskrift om foreldrebetaling i barnehager.

• Barnehageeier er i dialog med barnehagens samarbeidsutvalg om 
hvordan overskuddet fra 2015 skal håndteres.
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Hovedkonklusjoner kvalitetstilsyn

• Samarbeidsutvalget er ikke sammensatt på riktig måte 
(partsrepresentasjon og valg av representanter)

• Alle saker av viktighet er ikke blitt fremlagt for samarbeidsutvalget 
og/eller foreldrerådet

Brudd på bhl. § 4 og punkt 5 i forskrift om rammeplan for barnehagens 
innhold og oppgaver
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Hovedkonklusjoner kvalitetstilsyn forts.

• Det er ikke dokumentert at pedagognormen var oppfylt i 2015 og i 
perioden desember 2017-april 2019 

• Det er ikke dokumentert at det er søkt dispensasjon fra 
utdanningskravet for enkelte pedagogressurser i 2018

Brudd på § 1 og 3 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i 
barnehager
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Andre konklusjoner kvalitetstilsyn

• Barnehagen har hatt tilstrekkelig grunnbemanning i tilsynsperioden

• Barnehagen oppfyller kravene til barnehagens formål og innhold

• Barnehagen oppfyller kravene til ansvar og roller

Barnehagen driver i tråd med bhl. § 18 og punkt 2 og 3 i forskrift om 

rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
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Varsel om tilbakebetaling og pålegg om retting 

• I endelig tilsynsrapport 18.11.2019 varslet kommunen barnehageeier 
om at vi, på bakgrunn av konklusjonene i rapporten, ville kreve 
tilbakebetalt en andel av utbetalt tilskudd og at vi ville fatte vedtak om 
pålegg om retting.
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Vedtak av 02.12.2019 om tilbakebetaling

• Kommunen har krevd tilbakebetaling av 1 000 000 kroner av mottatt 
tilskudd for perioden 2015-2018.

• Tilbakebetalingen skal skje over fire halvårlige terminer, med første 
forfall 01.04.2020. Deretter vil terminene forfalle 01.10.2020, 
01.04.2021 og 01.10.2021. 

• Kravet er hjemlet i bhl. § 16 a, andre avsnitt, jf. § 16.
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Vedtak av 02.12.2019 om pålegg om retting

• Barnehageeier skal dokumentere at barnehagens samarbeidsutvalg er sammensatt i 

tråd med bhl. § 4, både hva gjelder partssammensetning og valg av representanter.

• Barnehageeier skal dokumentere at barnehagens pedagogbemanning er i tråd med  

§ 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager, og at den 

pedagogiske bemanningen har nødvendig formell kompetanse i tråd med bhl. § 17 a.

• Pålegget er hjemlet i bhl. § 16.

• Frist til 15.12.2019 på å rette forholdene.
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Pålegg om retting forts.

Samarbeidsutvalg (SU)

• Barnehageeier skal dokumentere lik representasjon på foreldre- og ansattsiden i nåværende SU i barnehagen

• sende en samlet oversikt over representasjonen i SU som sådan, inkludert eventuelle eierrepresentanter 

• dokumentere valget av de nåværende representantene med signerte referater fra gjennomførte valgmøter 

blant henholdsvis foreldre og ansatte

• Barnehageeier skal dokumentere at barnehagens SU har godkjent barnehagens årsplan, samt at forslag til 

budsjett er gjennomgått og behandlet i SU. 

• dokumentere gjennom fremleggelse av signert referat fra behandling i SU. Referatet skal signeres av alle 

fremmøtte parter.

• Kommunen skal i tillegg ha oversendt en oversikt over planlagte SU-møter for barnehageåret 2019/2020. 
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Pålegg om retting forts.

Bemanning

• Barnehageeier må dokumentere at det er tilstrekkelig pedagogisk personale i 

barnehagen slik at pedagognormen er oppfylt. 

• sende en samlet oversikt over det pedagogiske personalet som viser hvor mange 

pedagogressurser i årsverk og antall personer barnehagen har, både samlet sett og 

på hver avdeling. I tillegg skal det fremgå hva slags utdanning/hvilke formelle 

kvalifikasjoner den enkelte pedagogressurs har.

• før oversikten sendes til kommunen, skal den legges frem som sak for 

barnehagens SU. Et signert referat fra de fremmøtte i SU skal følge oversendelsen 

til kommunen. 

15



Andre forhold

• Kommunen forventer at alle anbefalinger/forbedringstiltak som følger av 

tilsynsrapporten blir fremlagt for barnehagens SU til informasjon og 

diskusjon.

• Det skal gjennomføres et oppfølgingstilsyn med barnehagen i løpet av 

2020. 
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Klage av 20.12.2019

• Anførslene i hovedtrekk:

• vedtaket er ugyldig

• bestrider at det foreligger brudd på barnehageloven

• vedtaket står ikke i forhold til regelbruddets art og økonomiske   
betydning

• kommunen har ikke valgt riktig økonomisk reaksjonsmiddel

• kommunen har begått flere saksbehandlingsfeil
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