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BYDELSUTVALGETS TILSYN OG KONTROLL MED BARNEHAGEDRIFTEN – MED 
BEHANDLING I OPPVEKST-, MILJØ- OG KULTURKOMITEEN 
 
BU har ytret ønske om å etablere tilsynsutvalg for barnehagene. Bydelsdirektøren har undersøkt 
mulighetene for dette. Det ser ikke ut til at dette er i strid med kommunelovens §12. Det må i 
tilefelle være kommunens egne reglement som er til hinder for dette.  
 
I sak vedr. opprettelse av sykehjemsnemnd i Bydel Østensjø, er det fra EST kommentert at dette 
ikke er i strid med kommuneloven, men at bydelsreglementets bestemmelser om bydelsutvalgets 
myndighet og myndighetsfordeling i bydelene, er til hinder for dette. I byrådsavdelingens svar til 
Bydel Østensjø vurderes bydelsreglementets §2-6 vedr. myndighet til å opprette råd, nemnder og 
utvalg til å være begrenset til de som er nevnt i reglementet med de formål som fremgår av 
bestemmelsen. Bestemmelsen sees derfor ut fra sin ordlyd å være uttømmende. 
 
Det er noe uklart hvor vidt det gis adgang til å opprette eget tilsynsutvalg for barnehager i Bydel 
Grünerløkka. Et slikt utvalg vil i tilfelle måtte gjennomføre tilsyn i 33 kommunale og private 
barnehager. Dette er et omfattende arbeid og et eventuelt tilsynsutvalg vil ikke kunne ha kapasitet 
til å gjennomføre dette. Tilsynsutvalget vil derfor kun ha kapasitet til å gjennomføre tilsyn i et 
utvalg barnehager. Grensesnittet mellom tilsynsutvalgets rolle og bydelens egen tilsynsfunksjon 
måtte også avklares og beskrives. 
 
Bydelsdirektøren har forståelse for at bydelsutvalget ønsker en bedre innsikt i bydelens 
barnehagedrift. Barnehageloven åpner for at eier kan være representert i den enkelte barnehages 
samarbeidsutvalg (SU). Gjennom en slik representasjon vil bydelsutvalget få bedre innsikt i 
barnehagedriften enn gjennom et tilsynsutvalg, da bydelsutvalget vil være representert i alle de 
kommunale barnehagenes samarbeidsutvalg.  
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Det opprettes ikke tilsynsutvalg for barnehager  
2. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 

Representantene oppnevenes for valgperioden. 
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Behandling i OMK: 
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Status tilsyn 2012 tas til orientering 

2. Det opprettes ikke tilsynsutvalg for barnehager  

3. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 

Representantene oppnevenes for valgperioden. 

4. Bydelsdirektøren avgir en status for tilsyn i barnehagene en gang i året 

 
Forslag fra Rødt: 
Nytt punkt 2: Bydelsadministrasjonen undersøker om det er lovlig for bydelen å opprette 
tilsynsutvalg for barnehager. 
 
Forslag fra Fremskrittspartiet: 
Fremskrittspartiet ønsker at punkt 2 i bydelsdirektørens forslag til vedtak i sak 10/13 strykes. 
 
Voteringsorden: 
Først ble det stemt over bydelsdirektørens forslag punkt 1, 3 og 4. Deretter ble Rødts forslag til 
punkt 2 satt opp mot bydelsdirektørens forslag til punkt 2 i en innledende votering ettersom disse 
var motstridende. Til slutt ble resultatet av den innledende voteringen satt opp mot 
Fremskrittspartiets forslag om å stryke punkt 2. 
 
Votering: 
Bydelsdirektørens forslag punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
Bydelsdirektørens forslag punkt 2 falt med 4 stemmer (3A, 1MDG) mot 5 stemmer (1SV, 1V, 1H, 
1F, 1R). 
Fremskrittspartiets forslag om å stryke punkt 2 falt med 2 stemmer (1MDG, 1F) mot 7 stemmer 
(1R, 3A, 1V, 1SV, 1H).  
 
Vedtak: 

1. Status tilsyn 2012 tas til orientering. 

2. Bydelsadministrasjonen undersøker om det er lovlig for bydelen å opprette tilsynsutvalg 

for barnehager. 

3. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 
Representantene oppnevenes for valgperioden. 

4. Bydelsdirektøren avgir en status for tilsyn i barnehagene en gang i året. 

 
 
Behandling i bydelsutvalget: 
 
OMK har avgjørelsesmyndighet i sine vedtakspunkter 1. og 4.   
 
Bydelsdirektørens forslag til vedtak: 

1. Det opprettes ikke tilsynsutvalg for barnehager  
2. Bydelsutvalget oppnevner representanter til SU i alle de kommunale barnehagen. 

Representantene oppnevenes for valgperioden. 
 
Vedtak: 


