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Svar fra Tydal kommune på tilsynsrapport med vedtak og pålegg om retting, 
datert 31.01.2022 

Tydal kommune viser til tilsynsrapport angående kommunens ansvar som barnehagemyndighet 
og med vedtak og pålegg om retting av regelverksbruddene som er avdekket under tilsynet jf. 
kommuneloven § 30-4 første ledd:  
Kommunen, som lokal barnehagemyndighet, skal påse at barnehagen etterlever reglene for 
meldeplikt til barnevernet jf. barnehageloven § 10 første og femte ledd og § 46 annet ledd.   
 
Alle ansatte i barnehagen har en forpliktelse til å følge med og melde fra til barnevernet hvis de 
ser forhold som kan være skadelig for barnet. Barnehageeier er ansvarlig for at alle ansatte 
kjenner til regelverket og rutiner rundt meldeplikten til barnevernet.  
 
Kommunen som lokal barnehagemyndighet har blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og 
veiledning av barnehager for å påse at barnehagen følger regelverket. NB! Det skal ikke 
gjennomføres tilsyn for tilsynets skyld, det skal kun gjennomføres dersom man har opplysninger 
som gjør at barnehagemyndighet har grunn til å tro at barnehageeier ikke følger regelverket  
 
Følgende pålegg om retting:   

 For å påse at barnehagen etterlever reglene for meldeplikt til barnevernet, må kommunen  
vurdere risikoen for regelverksbrudd i barnehagen, jf. barnehageloven § 10 første ledd.  

 vurdere barnehagens behov for veiledning og tilsyn på bakgrunn av risikovurderingene, 
jf. barnehageloven § 10 første ledd og § 53 første ledd.  

 gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med risikovurderingene og barnehagens behov for 
veiledning og tilsyn, jf. Barnehageloven§10 første ledd og § 53 første ledd.  

 
Barnehagemyndigheten har hatt veiledning med Stasforvalteren i forhold til kommunens pålegg 
om retting onsdag 2.mars 2022, og har i tillegg utarbeidet en plan for ROS-arbeidet knyttet til 
etterlevelsen av barnehagens meldeplikt til barnevernet. Vi bruker den informasjonen om 
regelverksetterlevelsen i barnehagen og vurderer risikoen for regelbrudd og vurderer 
barnehagens behov for veiledning og tilsyn, og gjennomfører veiledning og tilsyn i tråd med 
behovet og risikovurderingen. Risikovurderinger gjøres fortløpende.   
 
Tydal kommune erklærer at regelverksbrudd er rettet. 
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Barnehagemyndighetens arbeid for å sikre at barnehagen etterlever meldeplikten til 
barnevernet- risikovurderinger.    
 
Risikovurderinger er løpende vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på 
plikter i barnehageloven på bakgrunn av informasjon om regelverksetterlevelse i barnehagen.  
 
Risikovurdering  

 Skal ses i sammenheng med skjematisk risikoanalyse  
 Risikovurdering kan også ha betydning for valg av metoder og tidspunkt.   
 Risikovurdering innebærer at man må ta stilling til hvor sannsynlig det er at det kan 

forekomme lovbrudd, og hvor alvorlig konsekvensen av lovbruddet er.   
 

Vurdering av risiko for 
regelverksbrudd  

  Aktuelle kilder til 
vurdering  

Indikatorer/ 
kjennetegn  

Risiko-
/konsekvensreduserende 
tiltak  

Sannsynlig
het  

fare  risiko  

Behov for 
veiledning 
og/ eller 
tilsyn  

Veiledning/ 
tilsyn er 
gjennomført  

1
  

Opplysninger om 
antall meldinger 
fra barnevernet  

For mange 
meldinger  
For få meldinger   

          

2
  

Tilbakemelding 
fra barnehagene 
om aktuelle 
«saker» de 
jobber med  

Møter/samtaler 
om forebyggende 
tiltak som er satt i 
gang  

          

3
  

Tilbakemeldinger 
fra foresatte som 
opplever at det 
meldes på feil 
grunnlag.  

Meldes det utenfor 
de vilkår som ligger 
i regelverket 
og/eller er 
forståelsen av 
regelverket ikke 
godt nok kjent?  

          

4
  

Tilbakemeldinger 
fra foresatte som 
opplever at 
barnehagen ikke 
melder saker  

Blir ikke 
bekymringer tatt 
tak i tidsnok?  

          

5
  

Tilbakemeldinger 
fra ansatte som 
opplever at det 
meldes på feil 
grunnlag eller at 
saker ikke 
meldes  

Er det grunn til å 
tro at det meldes 
utenfor de vilkår 
som ligger i 
regelverket eller at 
regelverket 
misforstås.  

          

6
  

Tilbakemeldinger 
fra PPT om 
henvisninger 
som de mener 
burde ha gått til 
barnevernet og 

Undersøke og 
kartlegge årsaken 
til dette. Kan det 
være at regelverket 
misforstås  

 Gjennomgang av 
statusrapporteringer fra 
barnevernet.   
 Kjennskap til 
barnevernets 
mottakstelefon.  
 Løfte saker på et 
tidlig tidspunkt  
 Kjennskap til 
Værnesregionens 
handlingsveileder. 
Opplæring i bruk av 
handlingsveilederen og 
aktiv bruk av den.  
 Veiledning i 
konkrete saker, for 
eksempel fra barnevernet.  
 Kurs/kompetansehe
vende tiltak i forhold til 
forebyggende arbeid og 
regelverk  
 Oppfølging ved 
regelverksendringer i form 
av informasjon, 
veiledning/rådgiving  
 Jevnlige statusmøter 
med styrer   
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ikke PPT.   
7
  

Tilbakemeldinger 
fra andre 
samarbeidspartn
ere/ instanser  

Bringer 
informasjonen fra 
møter/ samtaler 
med andre 
instanser grunnlag 
for å tro at 
regelverk og 
rutiner rundt 
meldeplikten til 
barnevernet ikke er 
godt nok kjent hos 
alle ansatte i 
barnehagen.  

          

8
  

Oppslag i media  Presseoppslag, 
meningsytringer i 
sosiale medier som 
indikerer at 
meldeplikten ikke 
er fulgt eller er 
misforstått  

          

9
  

Regelverksendrin
ger  

Innspill/ 
oppfattelse av at 
regelverksendringe
r ikke er kjent eller 
at endringer i 
lovverket ikke er 
tolket riktig  

          

Vær obs på taushetsplikten og diskutere saker anonymt.   
 
Skjematisk risikoanalyse  
Risiko er konsekvens x sannsynlighet  
Klassifisering av sannsynlighet og konsekvens og kriteriene for å vurdere konsekvenser av 
uønskete hendelser. De uønskede hendelsene plasseres i matrisen ut fra vurderingen av 
sannsynlighet og konsekvens. Hendelsene som ligger øverst til høyre i matrisen, er hendelser 
som er vurdert å ha høy sannsynlighet og store konsekvenser. Hendelser som ligger nede til 
venstre i matrisen, er hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet og små konsekvenser.  
 

 Dersom hendelse får Rød farge, vurderes risikoen som høy, og det vil ofte kreve tiltak.  
 Dersom hendelsen får Oransje farge vurderes risikoen som middels, og risikoreduserende 

tiltak skal vurderes.  
 Ved liten risiko, Grønn farge, er det som regel ikke nødvendig med tiltak så lenge lover 

og forskrifter er oppfylt. 
 
Hendelse  En viss fare 1  Kritisk 2   Farlig 3   Katastrofalt 4  

Meget sannsynlig 4          

Sannsynlig 3          

Mindre sannsynlig 2          

Lite sannsynlig 1          
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Med hilsen 
 
 
Mona Moan Lien 
sektorleder oppvekst 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Tydal kommune og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 



Fra: Laila Kvitland[Laila.Kvitland@tydal.kommune.no]
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Til: Postmottak SFTL[sftlpost@statsforvalteren.no]
Tittel: Svar fra Tydal kommune på tilsynsrapport med vedtak og pålegg om retting, datert 31.01,2022 
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