
Internkontroll i 
barnehagen

Fagsamling 5. og 6. oktober



§ 9 
barnehageloven



Krav om internkontroll 
§ 9 i barnehageloven

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at 
barnehagen(e) oppfyller kravene i barnehageloven og 
forskriftene.

• Barnehageeier må delegere oppgaver og utførelser nedover i 
barnehagen

• Styrer/dagligleder vil typisk få oppgaver knyttet til 
internkontroll

• Styrer kan delegere hensiktsmessig

• Den som delegerer må følge med hvordan oppgavene blir 
ivaretatt i praksis

• Men husk! – Man kan delegerer oppgaver – ikke ansvaret



Krav om internkontroll
• Eier må risikovurdere og tilpasse på et helhetlig og 
overordnet nivå

• Hensiktsmessig og tilpasset barnehagens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold

• Tilpasningene gjelder ikke bare hvor omfattende
internkontrollen må være samlet sett, men også ved
vurderinger av de ulike aktivitetene isolert sett.



Innehold i internkontrollen

Beskrivelse av barnehagens 

• hovedoppgaver 

• mål og organisering

Eks. på organiseringer:

• Oversikt over lederstruktur

• Rapporterings- og styrelinjer

• Delegeringer

• Funksjonsbeskrivelser (med beskrivelse av ansvar og oppgaver 
for personell innenfor bestemte arbeidsområder, etc.)



Rutiner
Barnehagen må videre 

• Ha nødvendige rutiner og prosedyrer for å sikre regeletterlevelse (§ 9 b)

• Avdekke og følge opp (§ 9 c)
• Avvik

• og risiko for avvik

• Følge opp avvik og risiko for avvik som avdekkes

Eier må sikre at 

• barnehagen avdekker avvik og risiko for avvik

• Og følger opp avvik, og risiko for avvik som avdekkes

Begge delen skal følges opp!



Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at regelverket blir 
fulgt!

• Allerede feil skal korrigeres og barnehagen skal forebygge at feil oppstår

• Barnehagen må ha en oversikt over områder hvor det er fare for 
manglende etterlevelse av lover og forskrifter

Dokumentasjonskrav gjelder de:

• Systemer

• Rutiner

• Instrukser og lignende

• Samt gjennomføring av konkrete kontroller og aktiviteter



Internkontrollen skal: 

• Evalueres (§9 e)

• Og ved behov;

forbedre skriftlige prosedyrer og andre 
tiltak som ligger under internkontroll

Og igjen; hva som er nødvendig må barnehagen 
vurdere ut fra målet med internkontrollen og 
barnehagens risikoforhold, størrelse, egenart og 
aktiviteter. (§ 9)


