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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kåfjord kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av kommunens barnehager. Kontrollutvalgets plikt til å påse at 

forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 

(revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets 

vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Kåfjord kommune, jf, kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev Nord gjennomførte oppstartsmøte med Kåfjord kommune v/oppvekstleder og 

barnehagestyrerne den 20.6.2016. Vi har opplevd godt samarbeid og god dialog med de involverte 

ansatte i Kåfjord kommune, og benytter anledningen til å takke for samarbeidet. 

 

Rapporten ble opprinnelig ferdigstilt i november 2016 og behandlet i kontrollutvalget 9.12.2016. 

Revisor fikk den 27.1.2017 epost fra kommunen v/oppvekstleder med opplysninger om at rapporten 

inneholdt ukorrekte tall om antall barn ved Fossen barnehage. Tallene var basert på oversikt revisor 

hadde fått tilsendt fra styrer ved barnehagen. De nye opplysningene fra kommunen innebærer 

endringer i revisors funn, som medfører endringer også i vurderinger, konklusjon og anbefalinger. 

Rapporten forelegges derfor kontrollutvalget for ny behandling. 
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Sammendrag 
 

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Kåfjord kommune etterlever regelverkets krav 

til kompetanse og pedagogisk bemanning i kommunens barnehager, samt om kommunen etterlever 

regelverkets om politiattest for personer som skal utføre arbeid i barnehagene. I tillegg har vi belyst 

hvordan kommunen har forankret arbeidet med rekruttering og kompetanseheving innenfor 

barnehagesektoren. 

 

Revisor konkluderer med at kommunen etterlever regelverkets krav til kompetanse og pedagogisk 

bemanning ved samtlige barnehager. 

 

Revisor konkluderer videre med at kommunen ikke fullt ut etterlever regelverkets krav om 

politiattest for personer som skal utføre arbeid i barnehagene. Vår undersøkelse viser at kommunen 

ikke har rutiner på å innhente politiattest når andre enn kommunalt ansatte skal gjøre jobb i 

barnehagene. Videre fremgår det av funnene at vedtektene for de kommunale barnehagene i Kåfjord 

kommune ikke er oppdatert med hensyn til endringer gjort i forskrift om politiattest i barnehager. 

Til slutt viste våre funn at to politiattester var fire måneder gamle da de ble registrert hos kommunen, 

der kravet er at attesten ikke skal være eldre enn tre måneder da den leveres.  

 

Kåfjord kommune har forankret arbeidet med rekruttering og kompetanseheving gjennom strategier 

og tiltak som er redegjort for i kommunale retningslinjer og planer, slik som «Arbeidsgiverpolitikk 

for Kåfjord kommune», «Overordnet strategisk kompetanseplan for Kåfjord 2012 – 2016» og 

«Strategisk oppvekstplan Kåfjord kommune mot 2025». Kommunen arbeider for tiden med utkast 

til lokal kompetanseplan som skal gjelde for barnehagesektoren. Videre så tilbyr barnehagene 

praksisplasser for elever og studenter i tillegg til at hver enkelt barnehage har lærlingeplasser.  

 

Kåfjord kommune inngår i samarbeidsprosjektet «Barnehagenettverket i Nord-Troms» om 

kompetanseheving blant ansatte i barnehagene. I 2015/2016 var tema å sikre et godt språkmiljø for 

alle barn, og alle barnehagene i kommunen deltok. 

 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner er våre anbefalinger at: 

 

 Kommunen etterlever lov- og forskriftskrav om politiattest for personer som skal utføre 

arbeid i barnehagene.  

 Vedtektene for de kommunale barnehagene oppdateres i tråd med endringene gjort i 

forskrift om politiattest i barnehager. 
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1 INNLEDNING 

 

Kontrollutvalget besluttet i møte den 11.2.2016 sak 8/16, å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt 

som omhandler kompetanse og rekruttering av personell i barnehagene. Formålet med 

forvaltningsrevisjonsprosjektet er å sikre at kommunens barnehager har kompetanse og bemanning 

slik barnehageloven krever, samt sikre at kommunen arbeider aktivt med rekruttering og 

kompetanseheving innenfor barnehagesektoren.    

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

 

1. Etterlever Kåfjord kommune regelverkets krav til kompetanse og pedagogisk 
bemanning i barnehagene? 

 

2. Etterlever Kåfjord kommune lov- og forskriftskrav om politiattest for personer som 

skal utføre arbeid i barnehagene? 

 

3. Hvordan arbeider Kåfjord kommune med rekruttering og kompetanseheving innenfor 

barnehagesektoren? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. I denne forvaltningsrevisjonen har revisor utledet revisjons-

kriterier for problemstilling 1 og 2: 

 

 Lov av 17. juni 2005 nr. 99: Lov om barnehager (barnehageloven) 

 Forskrift av 16. desember 2005 nr. 1507: Forskrift om pedagogisk bemanning 

 Forskrift av 11.november 2015 nr. 1285: Forskrift om politiattest i barnehager 

 Prop. 120 L (2012-2013) fra Kunnskapsdepartementet: Endringer i barnehageloven 

(politiattest m.m.)  

 Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet - F-2011-4. Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter 

 Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kåfjord kommune, vedtatt i kommunestyret 

25.6.2014 

 

Problemstilling 3 er deskriptivt formulert, som vil si at vi besvarer den som en beskrivelse av fakta. 

For deskriptive problemstillinger er det ikke relevant å utlede revisjonskriterier, og det følger av 

gjeldende revisjonsstandard at revisor ikke kan gjøre vurderinger uten revisjonskriterier. Denne 

delen av prosjektet vil dermed bli gjennomført som en kartlegging, analyse og oppsummering av 

innsamlede data uten at revisor gjør normative vurderinger av datamaterialet opp mot utledete 

revisjonskriterier. 
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2.2.1 Utledning av revisjonskriterier vedr. kompetanse og pedagogisk bemanning 

Barnehageloven § 17 stiller krav om at barnehagen skal ha forsvarlig pedagogisk og administrativ 

ledelse. Det fremgår av bestemmelsen at barnehagen skal ha en daglig leder med utdanning som 

førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse. 

Utdanningskravet for styrer er nærmere spesifisert i Kunnskapsdepartementets rundskriv F-2011-4 

hvor det fremgår at følgende utdanninger er relevante for styrerstilling: 

 

 Allmennlærer 

 Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig 

faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) 

 Annen treårig pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i 

barnehagepedagogikk 

 

Barnehageloven krever også at barnehagens pedagogiske ledere skal ha forsvarlig pedagogisk 

utdanning. Av lovens § 18 fremgår det at pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer, 

og at likeverdig med førskolelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå 

med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Det betyr at den som oppfyller kravene til pedagogisk 

leder i § 18, også kan være barnehagestyrer. Ifølge rundskrivet fra Kunnskapsdepartementet kan 

personer med følgende utdanninger og med tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk tilsettes som 

pedagogisk leder: 

 

 Allmennlærer 

 Faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig 

faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1. klassetrinn) 

 Spesialpedagog 

 Barnevernspedagog 

 

Det fremgår videre av rundskrivet at personer som har en av de ovennevnte fire utdanningene og i 

tillegg hovedfag/mastergrad i barnehagepedagogikk eller førskolepedagogikk, kan tilsettes som 

pedagogisk leder uten tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk.  

 

Barnehageloven § 17 tredje ledd og § 18 fjerde ledd gir kommunene anledning til å innvilge 

dispensasjon fra utdanningskravet for henholdsvis styrer og pedagogisk leder. 

 

I forskrift om pedagogisk bemanning stilles det i § 1 krav til antall pedagogiske ledere. Normen er 

at det skal være minimum én pedagogisk leder per 14-18 barn når barna er over tre år og én 

pedagogisk leder per 7-9 barn når barna er under tre år og barnas daglige oppholdstid er over seks 

timer. I barnehager der barna har kortere oppholdstid per dag, kan barnetallet økes noe per 

pedagogisk leder. Som hovedregel skal det ikke være flere enn ni barn under tre år eller 18 barn 

over tre år. Pedagogisk leder må inneha full stilling for å kunne ha ansvaret for 9/18 barn, noe som 

betyr i praksis at 10/19 barn utløser behovet for en ekstra pedagogisk leder.  

 

I rundskrivet Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter 

tydeliggjøres det hvordan pedagognormen skal praktiseres. I de teoretiske eksemplene legges det til 

grunn at det vil være innenfor kravet om «tilstrekkelig pedagogisk bemanning» å ha maksimalt 

antall barn per pedagog (dvs. 18 og 9 barn på henholdsvis over og under tre år). 
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Eksempel 1: 

Dersom en barnehage har 19 barn over tre år eller ti barn under tre år på hel tid, det vil si ett barn 

mer enn normen for pedagogisk bemanning fastsetter som et minimum av pedagogisk bemanning, 

er det et krav om to pedagogiske ledere i full stilling.  

 

Eksempel 2: 

En barnehage har 50 barn. Det er 25 barn under tre år og 25 barn over tre år. Ved beregning av 

minimum antall pedagoger i barnehagen er plassene gjort om til samme enhet. Småbarnsplasser 

gjøres om til plasser for barn over tre år. En småbarnsplass vil i denne sammenheng bli to 

storbarnsplasser. Totalt antall plasser for barn over tre år blir som følger: 25 småbarnsplasser x 2 

+ 25 storbarnsplasser = 75 plasser for barn over tre år. Norm for pedagogisk bemanning er 18 

barn per pedagog for barn over tre år. I dette eksemplet vil barnehagen beregningsmessig ha behov 

for 4,17 pedagogressurs (75/18). Barnehagen må minimum ha fem pedagoger i hele stillinger da 

det ikke gis rom for å beregne prosentvise stillinger.  

 

Eksempel 3: 

En barnehage har 27 barn, der 25 barn er under tre år og to barn er over tre år. Ved beregning av 

hvor mange pedagoger barnehagen minimum skal ha i dette eksemplet, vil en plass for barn over 

tre år regnes som en halv plass for barn under tre år. Totalt antall plasser for barn under tre år blir 

som følger: 2 storbarnsplasser x 0,5 + 25 småbarnsplasser = 26 plasser for barn under tre år. Norm 

for pedagogisk bemanning tilsier maksimalt ni barn per pedagog for barn under tre år. Beregningen 

viser 2,88 pedagogressurs (26/9). Barnehagen må minimum ha tre pedagoger i hele stillinger. 

 

Det fremgår av forskrift om pedagogisk bemanning at det kan gjøres unntak fra pedagognormen. I 

§ 1 er det uttalt at antallet barn en pedagogisk leder kan ha ansvaret for, kan «økes noe» der barna 

har kortere oppholdstid enn seks timer per dag. Unntaksbestemmelsen er nærmere redegjort for i 

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Her fremgår det 

at forbeholdet gjelder de tilfeller der den daglige oppholdstiden er kortere for flertallet av barna. I 

slike tilfeller bør ikke barnetallet per pedagog overstige 20 barn over tre år og ti barn under tre år. 

Muligheten til å øke barnetallet per pedagogisk leder må bare nyttes der dette er forsvarlig, det vil 

si der personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet på tross av det økte antallet 

barn per pedagogisk leder. 

 

I beregningen av om barnehagen oppfyller pedagognormen, skal det legges til grunn at barn er over 

tre år fra og med januar det året de fyller tre år. Kåfjord kommune følger denne beregningen. Det er 

likevel opp til barnehagene selv å avgjøre om de ønsker å definere barn som over tre år senere på 

året, for eksempel i august og på denne måten ha en bedre pedagogtetthet enn forskriftens krav. I de 

statlige overføringene til kommunene er det lagt til grunn at treåringene skal anses som «store» fra 

og med 1. august det året de fyller tre år. Det er således ikke samsvar mellom det tilbudet staten har 

finansiert og det tilbudet enkelte barn mottar hvis de går i en barnehage hvor de omdefineres til 

«store» barn allerede fra januar. I en pågående høring1 om forslag til forskrift om pedagogisk 

bemanning og dispensasjon i barnehager mener Utdanningsdirektoratet at det er uheldig at 

regelverket opererer med forskjellige tidspunkt for når et barn skal ansees å være over tre år i 

finansieringssammenheng og i beregningen av pedagognormen. Dette har skapt usikkerhet rundt 

reglene for både bemanning og finansiering, og direktoratet mener det vil bidra til å fjerne 

usikkerheten at håndteringen av treåringene er lik. Utdanningsdirektoratet forslår å forskriftsfeste at 

barn regnes som tre år fra august det året de fyller tre år.2 

                                                 
1 Høringsfristen er 15.3.2017 
2 Utdanningsdirektoratet ved Juridisk avdeling 2: Høring – forslag til forskrift om pedagogisk bemanning og 

dispensasjon i barnehager 
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På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser utleder vi som revisjonskriterier at  

 

 Styrere i barnehagene skal være utdannet førskolelærer eller ha annen 

høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning 

 

 Pedagogiske ledere i barnehagene skal være utdannet førskolelærer, eller ha annen 

treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i 

barnehagepedagogikk 

 

 For personer som ansettes i styrer- eller pedagogisk lederstillinger og som ikke 

tilfredsstiller utdanningskravene i barnehageloven, må det foreligge dispensasjon fra 

lovens krav  

 

 Pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år og ni barn under 

tre år 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier vedr. politiattest 

Barnehageloven § 19 krever at den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage, skal legge 

frem politiattest. Bestemmelsen sier videre at barnehageeier og kommunen som barnehage-

myndighet kan kreve politiattest for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen 

eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Personer som er dømt for seksuelle overgrep 

mot mindreårige, er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må 

konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.  

 

Det foreligger egen forskrift om politiattest i barnehager. Forskriften ble oppdatert 1. desember 

2015, og av § 2 fremgår det at kravet om å legge fram politiattest etter barnehageloven § 19 første 

ledd gjelder før personen begynner å arbeide i barnehage. I vurderingen av om det skal innhentes 

politiattest for personer som nevnt i barnehageloven § 19 andre ledd, skal barnehageeier og 

kommunen som barnehagemyndighet legge vekt på om oppholdet eller innflytelsen gir 

vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna. Barnehageloven § 19 andre ledd gir 

barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet adgang til å kreve politiattest for personer 

som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller som har vesentlig innflytelse på barnehagens 

drift. Det sentrale vurderingstemaet for om attest skal kreves for disse personene, er om oppholdet 

eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna jamfør Prop. 

120 L (2012 – 2013) punkt 3.5.2. Begrunnelsen er at det er personer som har mulighet til direkte 

kontakt med barna, som potensielt kan begå overgrep eller ha skadelig innflytelse på dem. 

Vurderingstemaet er det samme uansett hvilken personkategori i § 19 andre ledd vedkommende 

faller inn under. 

 

Med regelmessig opphold menes om vedkommende vil oppholde seg i barnehagen jevnlig eller over 

tid. For personer med vesentlig innflytelse på barnehagens drift stilles det ikke noe krav om at 

oppholdet i barnehagen er regelmessig. 

 

Bestemmelsen gjelder både barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet sin vurdering 

av om attest skal innhentes jamfør barnehageloven § 19 andre ledd Det er ikke nødvendig at 

barnehageeier krever attest av studenter som er under øvingsopplæring i barnehage og som har levert 

attest i forbindelse med opptak til studiet3. Hvis en student derimot ansettes i en barnehage, for 

                                                 
3 Jf. forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 6-1 
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eksempel som tilkallingsvikar, omfattes vedkommende av barnehageloven § 19 første ledd og må 

levere attest til arbeidsgiver på lik linje med andre ansatte. 

 

Ifølge forskrift om politiattest i barnehager § 3 skal politiattesten ikke være eldre enn tre måneder 

når den leveres.  

 

Fremgangsmåten ved ansettelse fremgår av § 4 i forskriften. Arbeidsgiver, i dette tilfellet Kåfjord 

kommune, skal i utlysningsteksten gjøre søkere oppmerksom på at det vil bli krevd politiattest ved 

ansettelse, men at denne ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som 

får tilbud om stillingen. Det skal i tilbudet tas forbehold om at anmerkninger på politiattesten kan 

føre til endring i tilbudet om stilling. Politiattest skal foreligge før søkeren ansettes. Det skal videre 

framgå av saksdokumentene at søker som ansettes, har levert politiattest til arbeidsgiver. 

 

Kåfjord kommune har i sine vedtekter for de kommunale barnehagene et punkt som omhandler 

innhenting av politiattest. I § 11 i vedtektene står det at «barnehageansatte, vikarer og andre som 

skal utføre arbeid i barnehagen i mer enn 14-dager skal etter tilsetting fremlegge godkjent 

politiattest av ny dato. Styrer i barnehagen har ansvaret for å få inn godkjent politiattest». 

Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 25.6.2014, dvs. før Kunnskapsdepartementet fastsatte ny 

forskrift om politiattest. En av endringene som ble gjort i den nye forskriften var at også personer 

som jobber mindre (revisors utheving) enn 14 dager, må levere politiattest.  

 

På bakgrunn av ovennevnte bestemmelser utleder vi som revisjonskriterier at  

  

 Kommunen skal kunne dokumentere at  

o ansatte, vikarer eller andre som skal utføre arbeid i barnehagen, har fremlagt 

politiattest før de begynte å arbeide i barnehagen 

o fremlagt politiattest ikke var eldre enn tre måneder da den ble levert 

 

 Det skal fremgå av utlysningsteksten at søkere må levere politiattest ved ansettelse  

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon4.  

 

Undersøkelsen som er gjennomført i denne forvaltningsrevisjonen, tar utgangspunkt i de deler av 

barnehageloven som gjelder kompetanse, bemanning og politiattest. Denne avgrensingen er i tråd 

med kontrollutvalgets formål med prosjektet. Datamaterialet i undersøkelsen gjelder nåsituasjonen 

i Kåfjord kommune. 

 

For å besvare problemstillingene har vi basert oss på metodene intervju og dokumentanalyse. Vi har 

gjennomført oppstartsmøte og intervju med oppvekstleder og styrerne i de kommunale barnehagene. 

Opplysninger er i tillegg innhentet via e-post fra oppvekstleder, styrere og personalkonsulent. 

Skriftlig dokumentasjon som er lagt til grunn i revisors funn, er kommunale planer, vedtekter og 

reglement, årsmelding, vitnemål og kompetanseoversikt, dispensasjonssøknad vedr. kompetanse, 

oversikt over pedagogtetthet, stillingsannonser og oversikt over politiattester. Intervju og øvrige 

muntlige opplysninger er verifiserte.  

 

Revisor har også gjennomgått ulike kommunale retningslinjer og planer for å belyse hvordan 

Kåfjord kommune har forankret arbeidet med rekruttering og kompetanseheving innenfor 

barnehagesektoren.  

 

3.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Vi betrakter data fra dokumentene vi har lagt til grunn og analysert, som relevante fordi de viser 

pedagogtetthet i de kommunale barnehagene samt kommunens praksis med hensyn til innkreving 

av politiattester. Dokumentasjonen gir også relevant informasjon om kommunens arbeid med 

rekruttering til og kompetanseheving i barnehagene. Likeså betrakter vi som relevant for 

problemstillingene og revisjonskriteriene muntlig og skriftlig informasjon fra oppvekstleder, 

barnehagestyrerne og personalkonsulent; disse er sentrale informanter i undersøkelsen fordi de i 

kraft av deres stillinger i kommunen må antas å ha inngående kunnskap om undersøkelsens tema.  

På denne bakgrunn anser vi det samlede datamaterialet fra dokumentanalyse og intervju, samt annen 

skriftlig og muntlig informasjon formidlet fra oppvekstleder, styrerne og personalkonsulent, som 

tilstrekkelig med hensyn til å vurdere dataene opp mot de utledete revisjonskriteriene og konkludere 

på undersøkelsens problemstillinger.  

 

Revisor finner ingen uoverensstemmelser mellom de ulike delene av datamaterialet, og vi vurderer 

derfor dataenes pålitelighet som god.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

  

                                                 
4 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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4 ORGANISERING  

4.1 Administrativ organisering av Kåfjord kommune 

Figuren nedenfor viser organisasjonskartet for Kåfjord kommune. Kommunen er organisert i en 3-

nivå modell med etatsledere som har den daglige ledelsen for de enkelte etatene/avdelingene. 

Oppvekstetaten består av tre barnehager, tre skoler, kulturskole, voksenopplæring samt barnevern. 

 
Figur x: Organisasjonskart Kåfjord kommune 

 
Kilde: Kåfjord kommune 
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4.2 Barnehagene 

Det er tre kommunale barnehager i Kåfjord; Birtavarre, Fossen og Olderdalen.  

 

Birtavarre 

Barnehagen har to avdelinger; Spurven for barn 0-4 år og Revehiet for barn mellom 3-6 år. Høsten 

2016 er 13,6 plasser av 36 besatt i barnehagen. Utklipp 1 er hentet fra barnehagens årsmelding for 

2015 og viser oversikt over bemanning og sykefraværet for årene 2013-2015.  

 
Utklipp 1: Bemanning og sykefravær, Birtavarre barnehage  

 
Kilde: Årsmelding 2015, Kåfjord kommune 

 

 

Fossen 

Barnehagen har tre avdelinger; Trollstua, Riebangardi og Knerten. Trollstua er en avdeling for barn 

i alderen 3-6 år, Riebangardi er aldersblandet avdeling 1-6 år og er i tillegg en samiskspråklig 

avdeling. Knerten er en avdeling for barn i alderen 1 – 3 år. Høsten 2016 er 47,2 plasser av 52,1 

besatt i barnehagen. Utklipp 2 er hentet fra barnehagens årsmelding for 2015 og viser oversikt over 

bemanning og sykefraværet for årene 2013-2015 

 
Utklipp 2: Bemanning og sykefravær, Fossen barnehage 

 
Kilde: Årsmelding 2015, Kåfjord kommune 

 

 

Olderdalen  

Barnehagen har to avdelinger for barn 0-6 år; Harestua og Labbetuss. Høsten 2016 er 30 av totalt 

38,5 plasser besatt i barnehagen. Utklipp 3 på neste side er hentet fra barnehagens årsmelding for 

2015 og viser oversikt over bemanning og sykefraværet for årene 2013-2015. 
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Utklipp 3: Bemanning og sykefravær, Olderdalen barnehage 

 
Kilde: Årsmelding 2015, Kåfjord kommune 
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5 KOMPETANSE OG PEDAGOGISK BEMANNING  

 

Etterlever Kåfjord kommune regelverkets krav til kompetanse og pedagogisk bemanning i 

barnehagene? 

 

 

5.1 Styrere og pedagogiske ledere 

 

Revisors funn 

Fra personalkonsulenten i kommunen har revisor mottatt vitnemål som viser hvilke utdanninger 

styrerne og pedagogiske ledere har. Dokumentasjonen viser at samtlige styrere i Kåfjord kommunes 

barnehager er utdannede førskolelærere.  

 

Når det gjelder utdanningen til de pedagogiske lederne, så viser dokumentasjonen, med unntak av 

to ansatte, at de er førskolelærere. Oppvekstlederen opplyste i oppstartsmøte at kommunen for tiden 

har to pedagogiske ledere på dispensasjon fra utdanningskravet. Hun forklarte saksgangen slik at 

styrer er den som søker om dispensasjon, oppvekstleder vurderer og anbefaler og rådmann tar 

endelig beslutning. Revisor har mottatt dokumentasjon som viser søknad og behandlingen av 

dispensasjon fra utdanningskravet for disse to ansatte. Den ene søknaden er datert 15.10.15 av styrer, 

og den er behandlet og godkjent av rådmann 30.6.16. Stillingen var lyst ut uten at kommunen fikk 

ansatt noen med barnehagelærerutdanning og vedkommende har jobbet i stillingen i perioden 

1.11.2015 til 11.9.2016. Den andre dispensasjonssøknaden er datert 21.6.2016 og behandlet og 

godkjent av rådmann 30.6.2016.  

 

Revisor får opplyst fra oppvekstleder at tidligere praksis var at hovedutvalget for oppvekst og 

omsorg (HOO) behandlet disse søknadene. Hun opplyser videre at kommunen ikke har fulgt opp 

disse sakene så hyppig som de burde, noe som har sammenheng med at arbeidsoppgaver innen 

barnehageområdet ikke har blitt fulgt opp av kapasitetsårsaker etter at stillingen som 

barnehagekonsulent ble fjernet.  

 

Revisjonskriterier  

 

Styrere i barnehagene skal være utdannet førskolelærer eller ha annen høgskoleutdanning 

som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning 

 

Pedagogiske ledere i barnehagene skal være utdannet førskolelærer, eller ha annen 

treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i 

barnehagepedagogikk 

 

For personer som ansettes i styrer- eller pedagogisk lederstillinger og som ikke 

tilfredsstiller utdanningskravene i barnehageloven, må det foreligge dispensasjon fra 

lovens krav  

 

Pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år og ni barn under tre år 

 
Kilder: Barnehageloven, forskrift om pedagogisk bemanning og rundskriv F-2011-4   
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Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at Kåfjord kommune oppfyller kravet om at styrer skal være utdannet 

førskolelærer eller ha annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk utdanning. 

 

Revisor vurderer at kommunen oppfyller kravet om at pedagogiske ledere i barnehagene skal være 

utdannet førskolelærer, eller ha annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med 

videreutdanning i barnehagepedagogikk.  

 

Videre vurderer revisor at kommunen oppfyller kravet om at det må det foreligge dispensasjon fra 

lovens krav for to pedagogiske ledere om ikke tilfredsstiller utdanningskravene i barnehageloven. 

 

 

5.2 Pedagogisk bemanning 

 

Revisors funn 

Styrerne har oversendt revisor skriftlig oversikt som viser antallet barn over og under tre år, samt 

antallet pedagogiske ledere ved de ulike avdelingene.  

 

Birtavarre barnehage 
Oversikten for høsten 2016 viser at det ved barnehagen var syv barn under tre år og fem barn over 

tre år og 1,8 årsverk med pedagogiske ledere. 

 

Fossen barnehage 
Høsten 2106 var det ved avdelingene Riebangardi, Trollstua og Knerten til sammen 21 barn over 

tre år og 14 barn under tre år og 3,6 årsverk med pedagogiske ledere.  

 

Olderdalen barnehage 
Ved avdelingene Harestua og Labbetuss var det høsten 2016 tilsammen åtte barn under tre år og 17 

barn over tre år og to pedagogiske ledere. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at Kåfjord kommune for samtlige barnehager oppfyller kravene til pedagogisk 

bemanning som sier at pedagogisk leder kan maksimalt ha ansvar for 18 barn over tre år og ni barn 

under tre år. 

 

 

5.3 Konklusjon 

På bakgrunn av funn og vurderinger er revisors konklusjon at Kåfjord kommune etterlever 

regelverkets krav til kompetanse og pedagogisk bemanning i barnehagene.  
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6 POLITIATTEST  

 

Etterlever Kåfjord kommune lov- og forskriftskrav om politiattest for personer som skal 

utføre arbeid i barnehagene? 
 

 

6.1 Politiattester 

 

Revisors funn 

Det fremgår av § 11 i vedtektene for de kommunale barnehagene at «barnehageansatte, vikarer og 

andre som skal utføre arbeid i barnehagen i mer enn 14-dager skal etter tilsetting fremlegge 

godkjent politiattest av ny dato. Styrer i barnehagen har ansvaret for å få inn godkjent politiattest». 

Revisor har i kapittel 2.2.2 redegjort for at Kunnskapsdepartementet fastsatte ny forskrift om 

politiattest gjeldende fra 1. desember 2015 der en av endringene som ble gjort, var at også personer 

som skal jobbe i barnehagen mindre enn 14 dager, må levere politiattest. Vedtektene for de 

kommunale barnehagene i Kåfjord ble vedtatt av kommunestyret 25.6.2014. 

 

Revisor har fra oppvekstleder mottatt utskrift fra Ephorte som viser oversikt over vikarer og fast 

ansatte som har levert politiattest. Av oversikten fremgår politiattestenes dato og når de er registrert 

hos kommunen. Når det gjelder ikke kommunalt ansatte som for eksempel skal utføre 

vedlikeholdsarbeid og lignende, så har driftsavdeling i en epost til oppvekstlederen forklart at de 

gangene de har folk inne i barnehagene, er som regel vaktmester med, men det foreligger ikke rutiner 

på å innhente politiattest når andre enn kommunalt ansatte skal gjøre jobb i barnehagene. Revisor 

får opplyst fra styrerne at det kan være utfordring å få politiattesten før tiltredelse når barnehagene 

har akutt behov for vikarer, som f.eks. ved sykefravær. 

 

Revisors gjennomgang viser at to politiattester var fire måneder gamle da de ble registrert hos 

kommunen, mens øvrige attester var under tre måneder.  

 

Revisor har gjennomgått utlysningstekster fra 2015 til stillinger i barnehagene i Kåfjord kommune. 

Samtlige tekster inneholder opplysning om at politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.  

Styrerne opplyser at politiattest innhentes og leveres før den ansatte tiltrer stillingen, altså når den 

ansatte f.eks. har skrevet under arbeidsavtalen. Samtidig opplyser de at de opplever uklarheter i 

hvem som skal innhente attesten; om det er de eller «personal» som skal gjøre det.  Styrerne ønsker 

en klarere praksis på området, og oppvekstleder opplyste at dette skal tydeliggjøres bedre. 

 

Revisjonskriterier  

 

Kommunen skal kunne dokumentere at  

 ansatte, vikarer eller andre som skal utføre arbeid i barnehagen, har fremlagt 

politiattest før de begynte å arbeide i barnehagen 

 fremlagt politiattest ikke var eldre enn tre måneder da den ble levert 

 

Det skal fremgå av utlysningsteksten at søkere må levere politiattest ved ansettelse  

 
Kilder: Barnehageloven, forskrift om politiattest i barnehager og vedtekter for de kommunale barnehagene 
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Revisor har fra personalkonsulent fått oversikt over hvem som ble tilsatt i de utlyste stillingene og 

sammenholdt med oversikten over innleverte politiattester, viser at dokumentasjonen at samtlige 

som ble ansatt de utlyste stillingene har levert politiattest.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at Kåfjord kommune delvis oppfyller kravet om å kunne dokumentere at 

ansatte og vikarer eller andre som skal utføre arbeid i barnehagen, har fremlagt politiattest før de 

begynte å arbeide i barnehagen. Revisor vurderer kravet som ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av 

opplysninger om at det ikke foreligger rutiner på å innhente politiattest når andre enn kommunalt 

ansatte skal gjøre jobb i barnehagene. Revisor viser her til barnehageloven med forarbeider hvor det 

fremgår at kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest for personer som regelmessig 

oppholder seg i barnehagen eller som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Kommunens 

vurderinger for om attest skal kreves for disse personene, er om oppholdet eller innflytelsen gir 

vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna.  

 

Videre vil revisor bemerke at vedtektene for de kommunale barnehagene i Kåfjord kommune ikke 

er oppdaterte med hensyn til endringene gjort i forskrift om politiattest i barnehager.  

 

Revisor vurderer at Kåfjord kommune i stor grad oppfyller kravet om å kunne dokumentere at 

fremlagt politiattest ikke var eldre enn tre måneder da den ble levert. Revisor vurderer kravet som 

ikke fullt ut oppfylt på bakgrunn av at dokumentasjonen viser at to politiattester var fire måneder 

gamle da de ble registrert hos kommunen.  

 

Revisors vurdering er videre at kommunen oppfyller kravet om at det skal fremgå av utlysnings-

teksten at søkere må levere politiattest ved ansettelse.  

 

6.2 Konklusjon 

På bakgrunn av funn og vurderinger er revisors konklusjon at Kåfjord kommune ikke fullt ut 

etterlever lov- og forskriftskrav om politiattest for personer som skal utføre arbeid i barnehagene.  
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7 REKRUTTERING OG KOMPETANSEHEVING 

 

Hvordan arbeider Kåfjord kommune med rekruttering og kompetanseheving innenfor 

barnehagesektoren? 

 

7.1 Arbeidsgiverpolitikk  

I dokumentet «Arbeidsgiverpolitikk for Kåfjord kommune», vedtatt av kommunestyret 8.12.2014 i 

sak 16/14, omhandler kapittel 11 kompetanse og rekruttering. Her defineres kompetanse som de 

samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som gjør det mulig å utføre funksjoner og 

oppgaver i tråd med definerte krav og mål. Kåfjord kommune beskriver her kompetanseutvikling 

som det mest sentrale virkemiddelet for å kunne løse de mange krevende og komplekse oppgaver.  

 

Det redegjøres i dokumentet for at kommunens personalpolitiske retningslinjer har som mål å 

utvikle et system for personalplanlegging som kan benyttes i alle ledd i organisasjonen, samt ha 

oversikt over personalsammensetningen og personalbehov knyttet til de oppgaver som til enhver tid 

skal løses. I den sammenheng er et av hovedmålene for Kåfjord kommunes personalpolitikk å 

«rekruttere, beholde og utvikle dyktige arbeidstakere slik at kommunen kan løse sine mange 

oppgaver på best mulig måte». 

 

Det framgår av dokumentet at for å styrke rekrutteringen så har Kåfjord kommune et formalisert 

samarbeid med flere utdanningsinstitusjoner, og de tilbyr til enhver tid sine enheter som arena for 

praksisplasser og lærlingeplasser. Dette omtales nærmere nedenfor. 

 

7.2 Overordnet strategisk kompetanseplan 2012— 2016 

Ifølge «Overordnet strategisk kompetanseplan for Kåfjord 2012 – 2016», har kommunen to viktige 

utfordringer: 

 Vedlikehold av kompetanse i forhold til ordinære driftsoppgaver 

 Rekruttering og videreutvikling av eksisterende kompetanse i forhold til kommunens 

utviklingsoppgaver 
 

Det redegjøres i kompetanseplanen for at den skal inngå i kommunens plan- og budsjettarbeid, samt 

være en del av kommunens årshjul for planarbeid. Videre fremgår det at kompetanseplanlegging 

skal være et eget tema i kommunens årsmelding og at planens strategiske del med fokusområder 

skal rulleres hvert 4. år parallelt med kommuneplan. I gjennomgang av årsmeldingen for 2015 kan 

revisor ikke finne at kompetanseplanlegging er gjengitt som eget tema.  

 

I kompetanseplanen er det listet opp ulike strategier og tiltak for rekruttering og kompetanseheving. 

Innledningsvis poengteres viktigheten av omdømmebygging av Kåfjord kommune som 

organisasjon, samfunn og sted. Både politikere, ledere og ansatte trekkes frem som sentrale aktører 

i omdømmebyggingen. Dernest trekkes det frem at kommunen er flerspråklig og at det er behov for 

å styrke språk- og kulturkompetanse innenfor alle kommunens ansvarsområder.  

 

Det fremgår av planen at Kåfjord kommune skal rekruttere og utvikle gode ledere på alle nivå, og 

det skal arbeides systematisk og målrettet med å styrke og utvikle helhetlig ledelse gjennom felles 

lederplattform og utvikling av lederfora. 
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Når det gjelder kompetansekartlegging og kompetansebygging, skal kommunen følge opp arbeidet 

på bakgrunn av kartlegging av kompetanse ut fra kommunens behov. Her trekkes medarbeider-

samtalen frem som virkemiddel der behovet for kompetanseutvikling for den enkelte ansatte skal 

være fast tema. Videre fremgår det av kompetanseplanen at nyansattes kompetanse skal registreres 

ved tiltredelse, og det skal etableres rutiner for registrering av ansattes kompetanse hvor formålet er 

å etablere en søkbar database for virksomhetens totale kompetansebeholdning. 

 

Revisor gjengir nedenfor kompetanseplanens beskrivelse av tiltak og strategier for å rekruttere og 

beholde ansatte: 

 

Rekruttering 

 Kåfjord kommune skal legge til rette for rekruttering av de best kvalifiserte medarbeiderne 

i forhold til kommunens behov 

 Effektivitet og kvalitet skal være nøkkelverdier i rekrutteringsarbeidet 

 

Ungdom 

 Kåfjord kommune skal stimulere ungdom til å utdanne seg i forhold til fremtidig 

kompetansebehov i kommunen 

 Skal rekruttere ungdom i forhold til kommunens kompetansebehov 

 Kåfjord kommune skal aktivt informere om yrkesmuligheter i kommunen til ungdom i 

kåfjordskolen 

 Det skal etableres kontaktarena mellom kommunen og unge under utdanning for å 

formidle om yrkesmuligheter i Kåfjord kommune 

 

Lærlinger/praksisstudenter 

 Kåfjord kommune skal til enhver tid ha lærlingeplasser og studentpraksisplasser tilpasset 

kommunens behov 

 Kommunestyrets vedtak om å ta inn to lærlinger pr. år. skal følges opp 

 Det skal legges til rette for kompetansetiltak for veiledere for fag- og praksisopplæring 

 Som et rekrutteringstiltak kan det inngås avtale med lærlinger om ansettelse etter endt 

lærlingtid i kommunen. Dette skal bare gjelde innen fagfelt som er vanskelig å rekruttere 

til 

 

Nyansatte 

 Nyansatte skal få introduksjonsmappe med informasjon om Kåfjord kommune som 

arbeidsplass og som sted 

 De skal gjennomgå et introduksjonsprogram hvor man bl.a. informeres om kommunen 

som organisasjon, samfunnsutvikler og som arbeidsgiver 

 De skal sikres nødvendig opplæring umiddelbart etter at de har begynt i sitt arbeid, samt ha 

en egen kontaktpersonfadder på arbeidsplassen 

 

Videre- og etterutdanning 

 Det skal tilrettelegges for etter- og videreutdanning for ansatte i forhold til kommunens 

behov 

 Det skal stimuleres til at ansatte uten fagbrev får tatt det 

 Det skal tilrettelegges for å utdanne egne ansatte innen fagfelt hvor det er vanskelig å 

rekruttere 

 Det skal legges til rette for hospitering internt og eksternt 



KomRev NORD IKS  Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving 

 

Side: 17 

 

 Det skal legges til rette for jobbrotasjon internt i avdelingen og om mulig på tvers av 

sektorer 

 Det skal aktivt brukes virkemidler som avtaleverket gir muligheter til for å stimulere til å 

vedlikeholde og bygge opp relevant kompetanse 

 

Samarbeid med utdanningsinstitusjoner 

 Videregående skoler/fagskoler, høyskoler og universitet er viktige arenaer for 

nyrekruttering og etter- og videreutdanning. Kontakten opprettholdes mht utveksling av 

kompetanse, rekruttering og profilering av Kåfjord kommune som en attraktiv arbeidsplass 

 Kommunen tilbyr sine enheter som arena for praksis, hospitering, forskning, fagoppgaver, 

prosjekter m.m. 

 Kåfjord kommune er medlem av Nord-Troms studiesenter. Nord-Troms studiesenter er en 

viktig samarbeidspart, spesielt i forhold til desentraliserte studietilbud 

 

7.3 Strategisk oppvekstplan  

Kommunestyret vedtok 19.6.2015 «Strategisk oppvekstplan Kåfjord kommune mot 2025». Av 

utklippet vist nedenfor som er fra strategi nr. 1.8 i oppvekstplanen, så fremgår det at rekruttering og 

utdanning/videreutdanning i samisk og kvensk er satsingsområdet.  

 
Utklipp 1: Strategisk oppvekstplan for Kåfjord kommune 2015-2020 

 
Kilde: Kåfjord kommune 

 

Av strategi nr. 3.2 vist i utklipp 2 på neste side, framgår ulike tiltak for rekruttering av arbeidskraft. 

Her vektlegges samarbeid med samisk høgskole om praksisstudenter, veiledning av nyutdannede 

og rekruttering av fagarbeidere gjennom lærling- og praksisplasser. For barnehagesektoren blir det 

særskilt trukket fram at det må være fokus på å rekruttere førskolelærere gjennom 

kompetansehevingstiltak og lønnsplassering. 
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Utklipp 2: Strategisk oppvekstplan for Kåfjord kommune 2015-2020 

 
Kilde: Kåfjord kommune 

 

7.4 Barnehagenes arbeid med rekruttering og kompetanseheving 

 

Kompetanseplan for barnehagene 

Oppvekstlederen sier til revisor at kommunen for tiden arbeider med utkast til en lokal kompetanse-

plan som også skal gjelde for barnehagesektoren; «Kompetanse for kvalitet. Strategi for etter- og 

videreutdanning for grunnskolene, SFO og barnehagene i Kåfjord kommune». Oppvekstlederen 

opplyser at utkastet som foreligger, ikke ivaretar barnehagenes behov for kompetansepåfyll samt at 

det er videre behov for drøftingsmøter med styrerne, ansatte og fagforeninger i barnehagene, slik at 

de kan komme med konkrete innspill. 

 

Praksis- og lærlingeplasser 
Styrerne opplyser til revisor at barnehagene bruker å ha elever fra videregående skole i praksis. I 

disse tilfellene er det i hovedsak styrere og pedagogiske ledere som er veiledere. Fagarbeidere er 

ofte veiledere for lærlinger. Styrerne opplyser at det burde vært avklart hvor mye tid som skal brukes 

til veiledning og oppfølging av studenter. De opplever å bruke mer tid enn det som i utgangspunktet 

er avsatt. Videre så har barnehagene samarbeidsavtale med Høgskolen i Finnmark om å ta imot 

studenter. 

 

Oppvekstlederen sier at kommunen har lærlingeplasser i alle barnehagene. Styrerne legger til at de 

ikke har noen klare retningslinjer når det gjelder for- og etterarbeid som veilederen skal ha. I løpet 

av de siste to årene har Fossen barnehage hatt èn lærling, Birtavarre og Olderdalen barnehager to 

lærlinger hver. 

 

Barnehagenettverket i Nord-Troms 
Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Nordreisa, Lyngen, Skjervøy, Storfjord, Kåfjord og 

Kvænangen kalt «Barnehagenettverket i Nord-Troms», så har kommunene satset på kompetanse-

heving blant ansatte i barnehagene. I barnehageåret 2015/2016 ble det gjennomført fire kursdager 
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for alle ansatte i barnehagene i nord-tromskommunene; assistenter, fagarbeidere, barnehagelærere 

og styrere. Alle barnehagene i Kåfjord var med i prosjektet. 

 

Av «Rapport kompetansemidler 2015/2016» fra barnehagenettverket fremgår det at tema var å sikre 

et godt språkmiljø for alle barn. Også kommunenes erfaringer fra prosjektet framgår av rapporten 

der Kåfjord kommune skriver at det har vært en betydelig kompetanseheving blant ansatte i 

barnehagesektoren. Det er enighet om at kursene har bidratt positivt for barnehagene. Muligheten 

for erfaringsutveksling gjennom interkommunale barnehagedager blir også trukket fram som 

positivt. Videre fremgår det av rapporten at ped.ledere og styrere har fulgt opp og tatt opp tema etter 

kursene. Assistentene ble gitt ekstra oppmerksomhet og honnør for den viktige rollen de gjør.  

 

7.5 Oppsummering 

Kåfjord kommune har forankret arbeidet med rekruttering og kompetanseheving gjennom strategier 

og tiltak som er redegjort for i kommunale retningslinjer og planer, slik som «Arbeidsgiverpolitikk 

for Kåfjord kommune», «Overordnet strategisk kompetanseplan for Kåfjord 2012 – 2016» og 

«Strategisk oppvekstplan Kåfjord kommune mot 2025». Kommunen arbeider for tiden med utkast 

til lokal kompetanseplan som skal gjelde for barnehagesektoren.  

 

Videre så tilbyr barnehagene praksisplasser for elever og studenter i tillegg til at hver enkelt 

barnehage har lærlingeplasser.  

 

Kåfjord kommune inngår i samarbeidsprosjektet «Barnehagenettverket i Nord-Troms» om 

kompetanseheving blant ansatte i barnehagene. I 2015/2016 var tema å sikre et godt språkmiljø for 

alle barn, og alle barnehagene i kommunen deltok.  
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8 HØRING 

 

Rapporten ble oversendt til rådmannen i Kåfjord kommune 10.11.2016 med høringsfrist 

23.11.2016. Revisor mottok svar fra oppvekstlederen den 24.11.2016 og er gjengitt i sin helhet 

nedenfor.  

 

Kåfjord kommune har ingen kommentarer utover det som tidligere er gitt gjennom verifiseringssvar, 

samt muntlig tilbakemelding fra rådmannen om ytterligere konkretiseringer av punkt 5. 3 og punkt 

6.2. 

 

Mvh Anita Lervoll 

Etatsleder for oppvekst, Kåfjord kommune 

 

 

Revisors kommentar til rådmannens muntlige tilbakemelding om ytterligere konkretisering av punkt 

5.3 og 6.2: 

 

Kapitlene 5.3 og 6.2 er konklusjoner på undersøkelsens problemstillinger. Konklusjonene er basert 

på revisors funn og på vurderinger opp mot de utledete revisjonskriteriene for undersøkelsen. 

Revisor viser derfor spesielt til revisjonskriteriekapittelet der utledning av krav og normer er 

redegjort for og konkretisert, og til vurderingene der våre funn vurderes opp mot de utledede 

kriteriene. 

 

 

 

 

9 ANBEFALINGER 

 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi at: 

 

 Kommunen etterlever lov- og forskriftskrav om politiattest for personer som skal utføre 

arbeid i barnehagene.  

 

 Vedtektene for de kommunale barnehagene oppdateres i tråd med endringene gjort i 

forskrift om politiattest i barnehager.   



KomRev NORD IKS  Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving 

 

Side: 21 

 

10 REFERANSER 

 

 Lov av 17. juni 2005 nr. 99: Lov om barnehager (barnehageloven) 

 

 Forskrift av 16. desember 2005: Forskrift om pedagogisk bemanning 

 

 Forskrift av 11.november 2015 nr. 1285: Forskrift om politiattest i barnehager 

 

 Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet - F-2011-4. Veileder om kravene til pedagogisk 

bemanning i barnehageloven med forskrifter 

 

 Kåfjord kommune: 

o Arbeidsgiverpolitikk for Kåfjord kommune  

o Dispensasjon fra utdanningskrav 

o Kompetanse for kvalitet. Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolene, SFO og 

barnehagene i Kåfjord kommune (utkast) 

o Overordnet strategisk kompetanseplan for Kåfjord 2012 – 2016 

o Oversikt innleverte politiattester 

o Strategisk oppvekstplan Kåfjord kommune mot 2025 

o Vedtekter for de kommunale barnehagene i Kåfjord kommune, vedtatt i kommunestyret 

25.6.2014 

o Årsmelding 2015 

o Årsplaner 2015/2016 for barnehagene 

 

Barnehagenettverket i Nord-Troms: Rapport kompetansemidler 2015/2016 

 

Fylkesmannen i Troms: Tilsynsrapport. Kommunen som barnehagemyndighet, 15.2.2013.  



KomRev NORD IKS  Barnehager – bemanning, rekruttering og kompetanseheving 

 

Side: 22 

 

 

 

 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kåfjord kommune: 

 

Offentlige anskaffelser   2004 

 

Iverksetting av politiske vedtak  2005 

 

Selvkost innen VAR-området 2007 

 

Psykiatrisatsingen i kommunen  2009 

 

Byggesaksbehandling  2011 

 

Kvalitet og internkontroll i PRO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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