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Erklæring om retting av lovbrudd etter tilsyn med kommunens ansvar som
barnehagemyndighet

Statsforvalteren i Trøndelag har i perioden 23.03.21 – 13.09.21 gjennomført tilsyn med kommunens
ansvar som barnehagemyndighet via meldeplikt til barnevernet. Endelig rapport er mottatt 14.09.21
og den konkluderer med følgende pålegg om retting:
A. Risikovurdering
Ørland kommune som barnehagemyndighet må påse at barnehageeier jmf barnehageloven
§10, oppfyller sitt ansvar når det gjelder meldeplikt. Dette innebærer at:
1. Ørland kommune må vurdere sannsynligheten for at barnehagene ikke oppfyller reglene som
gjelder meldeplikten til barnevernet, og hvilke konsekvenser et slikt brudd på regelverket vil
få.
2. Ørland kommune må vurdere på bakgrunn av risikovurdering behovet for veiledning og/eller
tilsyn i barnehagene.
Retting av pålegg:
1. Ørland kommune har utarbeidet en mal for risikovurdering som gjennomføres minst en gang
pr år. Grunnlaget for risikovurderingen er beskrevet i Regional plan for tilsyn med
barnehager for Fosenregionen under pkt 2.1 Risikovurdering som bakgrunn for åpning av
tilsyn
Mal for risikovurdering og Regional plan for tilsyn er vedlagt
2. Ørland kommune har på bakgrunn av mal for risikovurdering utarbeidet et skjema
«Handlingsplan for barnehagemyndigheten i Ørland kommune» som sikrer en vurdering av
behov for tilsyn og/eller veiledning og evt nødvendige tiltak basert på ROSanalysen.
Skjema for handlingsplan er vedlagt.
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B. Veiledning
Ørland kommune som barnehagemyndighet må påse at barnehageeier oppfyller sitt ansvar
når det gjelder meldeplikt jmf barnehageloven §10. Dette innebærer at:
1. Ørland kommune må gjennomføre tilsyn når dette anses som nødvendig
2. Ørland kommune må føre tilsyn basert på oppdatert og gjeldene forståelse av hvilke krav
barnehageloven stiller når det gjelder meldeplikten til barnevernet.
Retting av pålegg:
1. Ørland kommune vil på bakgrunn av vedtatt Regional plan for tilsyn med barnehager i
Fosenregionen og årlig gjennomføring av risikovurdering, gjennomføre tilsyn hvis
risikovurderingen tilsier at det er nødvendig.
2. For å kunne vurdere om barnehageeier påser at meldeplikten til barnevernet etterleves i tråd
med oppdatert og gjeldene forståelse av barnehagelovens krav, vil barnehagemyndigheten
årlig gjennomføre en risikovurdering på bakgrunn av følgende informasjon:





Informasjon om antall meldinger fra kommunale og private barnehager til Fosen
barnevernstjeneste
Henvendelser fra foreldre som opplyser om at det meldes på feil grunnlag eller at
barnehagen ikke melder
Henvendelser fra ansatte som opplyser at barnehagen melder på feil grunnlag eller at
barnehagen ikke melder
Tema på kommunalt styrernettverk for kommunale og private barnehager:
o Gjennomgang av gjeldende lov og regelverk på området.
o Refleksjon over gjeldende regelverk og forståelsen av det
o Gjennomgang av barnehagenes rutiner/prosedyrer når det gjelder overholdelse
av meldeplikten
o Refleksjon over barnehagenes rutiner/prosedyrer og hvordan de jobber for å
sikre at disse er kjent for alle ansatte.
o Vurdere behov for kompetanseheving hos barnehagenes ansatte.
o Drøfte bruken av verktøyet Bedre tverrfaglig innsats (BTI) i kommunens
samhandlingsmodell Bedre tverrfaglig samhandling (BTS) for å ivareta ansattes
bekymring og tidlig innsats

Regional plan for tilsyn med barnehager i Fosen regionen er en felles plan for et interkommunalt
samarbeid vedr tilsyn i Ørland, Åfjord, Osen og Indre Fosen. Den ble revidert og vedtatt av
Oppvekstlederforum Fosen 19.10.21
I dette tilsynet ble det ved en gjennomgang av den regionale planen, avdekket momenter som bør
klargjøres tydeligere. Disse momentene er ikke av graverende art, men vil bidra til å tydeliggjøre
ansvarsfordeling mellom eier og myndighet samt en vurdering av metodebruk i gjennomføring av
tilsyn og rapportskriving. Dette vil bli tatt med inn i den neste revideringen av planen.
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I den regionale planen vises det også til egenvurderingsskjema som benyttes som kilde i
myndighetens risikovurdering. Lenke til det elektroniske skjemaet for Ørland kommune er vedlagt:
egenvurderingsskjema

Med hilsen
Anne Murvold Risvik
rådgiver/kommunal barnehagemyndighet
Vedlegg
Skjema for risikovurdering tilsyn
Handlingsplan for barnehagemyndighet Ørland kommune _ risikovurdering tilsyn
Regional plan for tilsyn med barnehager i Fosenregionen - vedtatt 18 10 21
Kopi til
Magdele Presthus
Johansen
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