
Lovvedtak 132
(2019–2020)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 302 L (2019–2020), jf. Prop. 96 L (2019–2020)
I Stortingets møte 8. juni 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (utfasing av tilskudd til kort-
kurs i folkehøyskolen, internkontroll for friskoler og barnehager, psykososialt barnehagemiljø, krav til og tilsyn med 

private barnehager, kommunal barnehagemyndighet, studieforbund m.m.)

I
I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidare-
gåande opplæringa gjøres følgende endringer:

Ny § 13-3f skal lyde:
§ 13-3f Karriererettleiing

Fylkeskommunen skal ha eit tilbod om gratis karri-
ererettleiing for alle som er busette der. Fylkeskommu-
nen skal samarbeide med Arbeids- og velferdsetaten
om tilbodet.

Departementet kan gi forskrift om innhaldet i og or-
ganiseringa og omfanget av tilbodet om karriererettleiing.

§ 15-6 andre ledd skal lyde:
Det er likevel foreldra til barnet som har rett til å vel-

je privat skole, jf. § 2-1, samtykke til fritak frå heile opp-
læringsplikta, jf. § 2-1, velje skriftspråk, jf. § 2-5, krevje
fritak frå delar av undervisninga med omsyn til religion
eller livssyn, jf. § 2-3a, og krevje opplæring i kvensk eller
finsk og i og på samisk, jf. §§ 2-7 og 6-2.

II
I lov 6. desember 2002 nr. 72 om folkehøyskoler gjøres
følgende endringer:

§ 1 første ledd annet punktum skal lyde:
Folkehøyskole må være med i skolens navn, og bare sko-
ler som er godkjent etter § 2, kan bruke navnet folkehøy-
skole.

§ 2 første ledd bokstav c skal lyde:
c. Skolen skal ha minst 35 elever årlig i gjennomsnitt

over fire år.

§ 2 første ledd bokstav d skal lyde:
d. Skolen skal ha kurs som varer minimum 16,5 uker.

III
I lov 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande skolar gjøres føl-
gende endringer:

§ 2-1 andre ledd bokstav g skal lyde:
g) vidaregåande opplæring i verneverdige tradisjons-

handverksfag

§ 5-2 andre ledd bokstav e skal lyde:
e) fremje saker om skolebyte etter opplæringslova § 9

A-12, jf. § 2-4 andre ledd i denne lova og bortvising
etter § 3-10 andre ledd i denne lova,

§ 5-2 andre ledd bokstav i skal lyde:
i) sørgje for å ha rett og nødvendig kompetanse i verk-

semda. Styret skal sørgje for at lærarar, dagleg leiar
og andre tilsette i skolen får høve til å utvikle seg fag-
leg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med
utviklinga i skolen og samfunnet.

§ 5-2 andre ledd bokstav k skal lyde:
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k) drøfte den årlege rapporten om tilstanden i skolen
som er utarbeidd etter § 5-2b.

§ 5-2 tredje ledd oppheves.

§ 5-2 fjerde ledd blir tredje ledd og skal lyde:
I andre saker enn dei som følgjer av andre ledd, kan

styret med 2/3 fleirtal delegere avgjerdsretten.

Ny § 5-2a skal lyde:
§ 5-2a Internkontroll

Styret skal ha internkontroll for å sikre at krava i
denne lova med forskrifter blir følgde.

Internkontrollen skal vere systematisk og tilpassa
storleiken på skolen og særpreget, aktivitetane og risi-
koforholda der.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal sty-
ret
a) utarbeide ei beskriving av skolen sine hovudoppgå-

ver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutinar og prosedyrar
c) avdekkje og følgje opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den forma og det

omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbetre skriftlege prosedy-

rar og andre tiltak for internkontroll.

Ny § 5-2b skal lyde:
§ 5-2b Plikt til å arbeide med kvalitetsutvikling

Styret skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp
resultata frå nasjonale kvalitetsvurderingar som depar-
tementet gjennomfører etter § 7-2 tredje ledd. Som ein
del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg
rapport om tilstanden i skolen med omsyn til læringsre-
sultat, fråfall og læringsmiljø.

Styret skal sørgje for at skolen jamleg vurderer i kva
grad organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa
av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fast-
sette i godkjende læreplanar etter § 2-3. Elevane skal in-
volverast i denne vurderinga.

Kapittel 6A skal lyde:

Kapittel 6A. Diverse skolar som gir yrkesretta opplæ-
ring

§ 6A-1 Godkjenning av skolar

Skolar som 30. juni 2010 var godkjende og i drift et-
ter tidlegare kapittel 6A i denne lova, har rett til statstil-
skot og til å drive verksemd etter dette kapittelet.

Departementet kan etter søknad godkjenne drifts-
endringar og nye skolar etter dette kapittelet. Departe-
mentet kan gi forskrift om fastsetjing av maksimalt
elevtal per linje eller tilbod på desse skolane. Godkjen-
ninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verk-

semda si i løpet av tre skoleår etter at godkjenning vart
gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir nedlagd.

Departementet kan gi forskrift om fristar for søkna-
der om godkjenning av driftsendringar og nye skolar.

Departementet kan gi forskrift om kjøp av opp-
læringstenester.

§ 6A-2 Krav til innhald og vurdering av opplæringa
Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar god-

kjende av departementet. Det må gå fram av planane
kva slags vurderingsformer og dokumentasjon skolen
skal nytte. Skolen skal ha læreplanar som er på nivå over
grunnskoleopplæring. Skolen definerer sjølv sitt eige
faglege og/eller verdimessige grunnlag. Opplæringa skal
vere på norsk eller samisk. Dersom særlege grunnar
tilseier det, kan ein skole få godkjent andre undervis-
ningsspråk enn norsk og samisk.

Departementet kan gi forskrift om vurdering av ele-
var, klage på vurdering, eksamen og dokumentasjon.

Departementet kan gi forskrift om eit nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk.

§ 6A-3 Inntak av elevar
Skolane skal ha heile landet som inntaksområde.
Skolane skal ha eit inntaksreglement som viser pri-

oriteringa av søkjarar, dersom søkinga er større enn ka-
pasiteten til skolen. Skolen kan i reglementet fastsetje
vilkår for inntak til skolen. Reglar for prioritering av
søkjarar skal vere baserte på saklege omsyn. Skolen av-
gjer i samsvar med reglementet kven av søkjarane som
skal takast inn.

Ved avgjerd etter desse reglane gjeld forvaltningslo-
ven. Avgjerder om inntak er enkeltvedtak etter forvalt-
ningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Departementet kan gi forskrift om avgrensingar i
inntaket av søkjarar utan fast tilknyting til Noreg.

§ 6A-4 Kompetansekrav til undervisningspersonalet
Styret fastset krav til kompetanse for undervis-

ningspersonalet ved skolen, med mindre departemen-
tet i det enkelte tilfellet fastet noko anna.

Dersom det ikkje er søkjarar som fyller dei fastsette
kompetansekrava, kan andre tilsetjast mellombels.
Med mindre det er avtalt ein kortare tilsetjingsperiode,
skal tilsetjinga vare til og med 31. juli.

§ 6A-5 Bortvising
Skolen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar

kan visast bort frå undervisninga dersom dei bryt regle-
mentet i alvorleg grad eller fleire gonger. Elevar kan vi-
sast bort i opp til fem dagar. Den daglege leiaren ved
skolen kan vedta bortvising etter å ha rådført seg med
lærarane til eleven.

Når ein elev over tid har vist ei framferd som i alvor-
leg grad går ut over orden og arbeidsro på skolen, eller
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når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine, kan elev-
en etter vedtak av styret visast bort frå resten av det kur-
set eleven er teken inn på.

Før det blir gjort vedtak om bortvising, skal skolen
vurdere andre hjelpe- eller refsingstiltak.

Avgjerd om bortvising er enkeltvedtak etter forvalt-
ningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

§ 6A-6 Offentlege tilskot, skolepengar mv.

Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome ele-
vane til gode. Dette inneber mellom anna at skolen
ikkje kan:
a) gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til

eigarane eller deira nærståande, verken når skolen
er i drift, eller om drifta blir nedlagd

b) pådra seg kostnader i form av leigeutgifter for eige-
dom eller lokale som tilhøyrer skolens eigarar eller
deira nærståande, eller på annan måte pådra seg
kostnader som kan innebere at offentlege tilskot
eller eigendelar frå elevane ikkje kjem elevane til
gode.
Departementet kan gi forskrift om forbod mot ut-

bytte eller anna overføring som nemnt i første ledd.
Skolane får statstilskot til godkjend opplæring og

får dekt 75 prosent av dei driftsutgiftene som kjem inn
under tilskotsgrunnlaget ved statstilskot. Tilskotet blir
rekna ut frå ein normalsats. Føresetnaden er at elevane
får undervisning som minst tilsvarar eit halvt skoleår.
Departementet kan gi forskrift om dokumentasjon for
og rapportering av elevtal. Departementet kan gi for-
skrift om korleis skolane skal dokumentere at krava i
første ledd er oppfylte, og om skolane si plikt til å godt-
gjere at innkjøp og leige er gjort på grunnlag av
marknadsvilkår.

Skolane kan krevje skolepengar. Styret fastset stor-
leiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inn-
til 25 prosent av tilskotsgrunnlaget etter tredje ledd,
med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dek-
ning av utgifter til husleige eller kapitalkostnader. De-
partementet kan i særskilde tilfelle fastsetje tidsavgren-
sa unntak frå kravet.

Skolane kan påleggje elevane å halde seg med un-
dervisningsmateriell og utstyr til eige bruk som opplæ-
ringa til vanleg gjer det nødvendig å ha, og dei kan krev-
je betaling frå elevane for utgifter til å kopiere slikt ma-
teriell. Skolane kan ikkje krevje noka form for betaling
for opplæringa utover det som følgjer av denne paragra-
fen eller forskrift gitt i medhald av denne paragrafen.
Departementet kan gi forskrift om høve til å ta betaling
for opplæringa.

§ 6A-7 Andre føresegner

Følgjande føresegner i denne lova gjeld så langt dei
passar for skolar etter dette kapittelet:

a) § 2-2 om krav til verksemda til skolen, med unntak
av tredje ledd. Dersom ein skole etter dette kapitte-
let har færre enn 10 elevar tre skoleår i samanheng,
fell godkjenninga bort

b) § 2-4 om krav til skoleanlegg og skolemiljø
c) § 3-3 tredje ledd om skolegangen
d) § 3-4 om organisering av elevane i klassar eller

basisgrupper
e) § 3-4a om tilpassa opplæring
f ) § 3-9 om ordensreglement
g) § 3-15 om forbod mot bruk av klesplagg som heilt

eller delvis dekkjer ansiktet
h) § 4-1 om leiing
i) § 5-1 om styret, med unntak av bokstavane a og c
j) § 5-2 om styret sine oppgåver, med unntak av bok-

stavane a og e
k) § 5-3 om elevråd, med unntak av første ledd første

og andre punktum
l) § 7-1 om budsjett, rekneskap og rapportering
m) § 7-2 om tilsyn m.m.
n) § 7-2a om moglege reaksjonsformer, med unntak

av fjerde ledd.
o) § 7-2b om karantene
p) § 7-3 om teieplikt.

§ 8-2 oppheves.

Nåværende § 8-3 blir § 8-2.

IV
I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres følgende
endringer:

§ 3 skal lyde:
§ 3 Barns rett til medvirkning og hensynet til barnets beste

Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn
på barnehagens daglige virksomhet og i saker som gjel-
der dem selv.

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i
planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet.

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar
med dets alder og modenhet.

I alle handlinger og avgjørelser som gjelder barn i
barnehagen, skal hva som er best for barnet, være et
grunnleggende hensyn.

§ 4 andre og tredje ledd skal lyde:
Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. For-

eldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bi-
dra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldre-
gruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift
etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling,
kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling ut-
over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kon-
taktskapende og samordnende organ. Samarbeidsut-
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valget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at
hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan
delta etter eget ønske, men ikke med flere representan-
ter enn hver av de andre gruppene.

§ 5 tredje punktum skal lyde:
Samarbeidsutvalget skal også i slike tilfeller settes sam-
men etter § 4 tredje ledd, men slik at foreldre og ansatte
fra både barnehagen og skolen skal være representert, jf.
opplæringslova § 11-1 fjerde ledd.

§ 7 skal lyde:
§ 7 Krav til barnehagens virksomhet

Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen dri-
ves i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Kommunale og private barnehager skal være regist-
rert med eget organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

§ 8 skal lyde:
§ 8 Krav til vedtekter

Kommunale og private barnehager skal ha vedtekter.
Vedtektene skal gi opplysninger som er av betydning for
foreldrenes forhold til barnehagen, herunder om
a) eierforhold
b) formål, jf. §§ 1 og 1a
c) opptakskriterier
d) antall medlemmer i samarbeidsutvalget
e) barnehagens åpningstid.

§ 9 skal lyde:
§ 9 Internkontroll i barnehagen

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at
kravene i denne loven med forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset
barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikofor-
hold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal bar-
nehageeier
a) utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedopp-

gaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det

omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer

og andre tiltak for internkontroll.

§§ 9 a og 9 b oppheves.

§§ 10–13 i kapittel III skal lyde:
§ 10 Barnehagemyndighetens ansvar

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kom-
munen skal gi veiledning om og påse at barnehagene
drives i samsvar med bestemmelsene i denne loven med
forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V
med forskrifter.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til
barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i
kommunen, jf. § 16. Utbyggingsmønster og driftsformer
skal tilpasses lokale forhold og behov.

Kommunen har ansvaret for at barnehagetilbudet
til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk
språk og kultur. I øvrige kommuner skal forholdene leg-
ges til rette for at samiske barn kan sikre og utvikle sitt
språk og sin kultur.

Hver kommune skal opprette og føre register til
bruk for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med
kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte et-
ter kontantstøtteloven. Registeret kan samkjøres mot
Arbeids- og velferdsetatens register over mottakere av
kontantstøtte. Departementet gir forskrift om føringen
av registeret, hvilke opplysninger registeret skal inne-
holde, og behandlingen av disse opplysningene.

Kommunen har rett til innsyn i dokumenter og ad-
gang til barnehagelokaler i den utstrekning dette anses
nødvendig for å ivareta kommunens oppgaver som bar-
nehagemyndighet.

§ 11 Krav til likebehandling og uavhengighet

Kommunen skal likebehandle private og kommunale
barnehager når den utfører oppgaver som barnehage-
myndighet. Kommunen skal organisere oppgavene den
har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den
har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilli-
ten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndig-
het.

§ 12 Særlige regler om klageinstans

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av
kommunen etter §§ 14 og 15, § 19 første ledd, §§ 24 til 26,
§§ 35 til 38, § 53 og der det følger av forskrift gitt i med-
hold av denne loven.

§ 13 Statlig råd og veiledning

Fylkesmannen skal veilede kommuner og barneha-
ger om denne loven med forskrifter, med unntak av be-
stemmelsene i kapittel V med forskrifter.

Utdanningsdirektoratet skal veilede kommuner og
barnehager om denne loven kapittel V med forskrifter.

Kapittel IV skal lyde:

Kapittel IV Barnehagemyndighetens oppgaver mv.

§ 14 Godkjenning

Kommunen avgjør søknader om godkjenning etter
en vurdering av barnehagens egnethet ut fra formål og
innhold, jf. §§ 1, 1a og 2.

Kommunen kan ved godkjenningen sette vilkår for
driften med hensyn til antall barn, barnas alder og opp-
holdstid.
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Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.

Nåværende § 11 blir § 15.

Nåværende § 12 a blir § 16.

Nåværende § 12 blir § 17, og andre ledd skal lyde:
Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for

opptak i barnehage. Departementet kan gi forskrift om
behandling av søknader om opptak i barnehage.

Nåværende § 13 blir § 18, og andre ledd skal lyde:
Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernlo-

ven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prio-
ritet ved opptak i barnehage.

§ 19 skal lyde:
§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barneha-
ger

Kommunen kan gi tilskudd til godkjente private bar-
nehager.

Kommunen skal behandle private barnehager som
mottar tilskudd, likeverdig med kommunale barnehager.
Departementet kan gi forskrift om hva som er likeverdig
behandling.

Nåværende § 15 blir § 20 og skal lyde:
§ 20 Foreldrebetaling

Departementet kan gi forskrift om foreldrebetaling i
barnehagen, blant annet om søskenmoderasjon, inn-
tektsgradering og maksimalgrense.

Kapittel V med § 21 til § 23 skal lyde:

Kapittel V Krav til bruk av offentlige tilskudd og forel-
drebetaling i private barnehager mv.

§ 21 Virkeområde og formål
Kapitlet gjelder for private barnehager som mottar

tilskudd etter § 19.
Formålet med kapitlet er å sørge for at offentlige til-

skudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen
til gode.

Dersom barnehagen oppfyller kravene i § 23, kan
barnehagen disponere et eventuelt overskudd fritt.

§ 22 Definisjoner
Med nærstående menes nærstående etter aksjelo-

ven § 1-5 første ledd.
Med konsern menes konsern etter aksjeloven § 1-3.

§ 23 Krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebeta-
ling i private barnehager

Barnehagen skal bare dekke kostnader som direkte
gjelder godkjent drift av barnehagen.

Barnehagen skal ikke overfor eieren, eierens nær-
stående eller selskap i samme konsern som eier foreta

transaksjoner og dekke kostnader på vilkår eller med
beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært
fastsatt mellom uavhengige parter.

Barnehagen skal ikke ha vesentlig lavere personal-
kostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsva-
rende kommunale barnehager.

Barnehagen skal kunne dokumentere at offentlige
tilskudd og foreldrebetaling er brukt i samsvar med
denne paragrafen.

Departementet kan gi forskrift om regnskap, revi-
sjon og rapportering.

Nåværende kapittel V blir kapittel VI.

Nåværende §§ 17 til 19 blir nye §§ 24 til 30 i kapittel VI.

Nåværende kapittel V A blir kapittel VII.

Nåværende §§ 19 a til 19 j blir nye §§ 31 til 40 i kapittel 
VII.

§ 38 sjette ledd skal lyde:
Retten til skyss, tilsyn, reisefølge og innlosjering et-

ter § 36 gjelder tilsvarende for barn med rett til tegn-
språkopplæring.

§ 39 andre ledd skal lyde:
Spesialpedagogisk hjelp etter § 31 inkluderer nød-

vendig opplæring i bruk av alternativ og supplerende
kommunikasjon.

Nytt kapittel VIII skal lyde:

Kapittel VIII Psykososialt barnehagemiljø

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eks-
empel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og
trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe
inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkel-
ser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke
har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide konti-
nuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen
til barna.

§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt 
psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt)

Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med på
hvordan barna i barnehagen har det.

Alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til
barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller
kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barne-
hagemiljø. Styreren skal melde fra til barnehageeieren i
alvorlige tilfeller.
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Ved mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke
har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen
snarest undersøke saken.

Når et barn eller foreldrene sier at barnet ikke har et
trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen under-
søke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for
at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø. Det sam-
me gjelder når en undersøkelse som barnehagen selv
har satt i gang, viser at et barn ikke har et trygt og godt
barnehagemiljø. Tiltakene skal velges på grunnlag av en
konkret og faglig vurdering.

Barnehagen skal lage en skriftlig plan når det skal
gjøres tiltak i en sak. I planen skal det stå
a) hvilke problemer tiltakene skal løse
b) hvilke tiltak barnehagen har planlagt
c) når tiltakene skal gjennomføres
d) hvem som skal gjennomføre tiltakene
e) når tiltakene skal evalueres.

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i 
barnehagen, krenker et barn

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke
om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barne-
hagen, krenker et barn med for eksempel utestenging,
mobbing, vold, diskriminering eller trakassering, skal
vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer.
Styreren skal melde fra til barnehageeieren.

Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke
om eller kjennskap til at styreren i barnehagen krenker
et barn med for eksempel utestenging, mobbing, vold,
diskriminering eller trakassering, skal vedkommende
melde fra til barnehageeieren direkte.

Undersøkelser og tiltak etter § 42 tredje og fjerde
ledd skal iverksettes straks.

Nåværende kapittel VI blir nytt kapittel IX.

Nåværende §§ 20 til 22 a blir nye §§ 44 til 47 i kapittel 
IX.

I kapittel IX skal nye §§ 48 og 49 lyde:
§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regn-
skapsdata

Kommunale barnehager skal legge frem opplysnin-
ger om tjenestedata. Eier av private barnehager skal leg-
ge frem opplysninger om tjenestedata og regnskaps-
data. Departementet kan gi forskrift om fremleggelse av
tjenestedata og regnskapsdata.

§ 49 Plikt til å gi opplysninger til barnets bostedskommu-
ne

Barnehageeieren plikter å gi barnets bostedskom-
mune de opplysningene som er nødvendige for å kunne
føre et register som nevnt i § 10 fjerde ledd.

Nåværende § 23 blir ny § 50 i kapittel IX og skal lyde:

§ 50 Helsekontroll av barn og personale
Før et barn begynner i barnehage, skal det legges

frem en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har
møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan
slik erklæring gis av barnets foreldre.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tu-
berkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

Nåværende §§ 24 og 25 blir nye §§ 51 og 52 i kapittel IX.

Nytt kapittel X skal lyde:

Kapittel X Tilsyn

§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene

Kommunen fører tilsyn med at barnehagene drives
i samsvar med denne loven med forskrifter, med unntak
av bestemmelsene i kapittel V med forskrifter.

Kommunen kan gi pålegg til barnehagen om å rette
uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller
godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å et-
terkomme pålegget ikke overholdes, eller forholdet
ikke lar seg rette, kan kommunen fatte vedtak om tids-
begrenset eller varig stenging av virksomheten.

Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før
kommunen fatter vedtak om stenging.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge
frem alle opplysninger som kommunen trenger for å
føre tilsyn. Barnehagen skal gi kommunen adgang til
barnehagens lokaler.

§ 54 Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barne-
hagemyndighet

Fylkesmannen fører tilsyn med lovligheten av kom-
munens oppfyllelse av plikter som barnehagemyndig-
het etter §§ 10 og 53 og kapittel IV, VI og VII med for-
skrifter, og plikten til å ha internkontroll etter kommu-
neloven § 25-1. Reglene i kommuneloven kapittel 30
gjelder for tilsynsvirksomheten.

§ 55 Fylkesmannens tilsyn med barnehagene

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller føre tilsyn med
at barnehagene drives i samsvar med denne loven med
forskrifter, med unntak av bestemmelsene i kapittel V
med forskrifter.

Fylkesmannen kan gi pålegg til barnehagen om å
rette ulovlige forhold. Hvis fristen for å etterkomme på-
legget ikke overholdes, eller forholdet ikke lar seg rette,
kan fylkesmannen fatte vedtak om tidsbegrenset eller
varig stenging av barnehagen. Kommunen og foreldre-
rådet skal få mulighet til å uttale seg før fylkesmannen
fatter vedtak om stenging. Fylkesmannens stengings-
vedtak skal sendes kommunen til orientering.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge
frem alle opplysninger som fylkesmannen trenger for å
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føre tilsyn. Barnehagen skal gi fylkesmannen adgang til
barnehagens lokaler.

§ 56 Utdanningsdirektoratets tilsyn med økonomiske for-
hold i private barnehager

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med at barne-
hagene drives i samsvar med bestemmelsene i kapittel
V med forskrifter.

Utdanningsdirektoratet kan gi pålegg til barneha-
gen om å rette ulovlige forhold. Hvis fristen for å etter-
komme pålegget ikke overholdes, eller forholdet ikke
lar seg rette, kan Utdanningsdirektoratet fatte vedtak
om tidsbegrenset eller varig stenging av barnehagen.

Utdanningsdirektoratet kan fatte vedtak om at til-
skudd til barnehagen skal holdes tilbake dersom barne-
hagen har brutt bestemmelser i kapittel V med forskrif-
ter.

Utdanningsdirektoratet kan fatte vedtak om at bar-
nehagen skal betale tilskudd tilbake til kommunen der-
som barnehagen har brutt bestemmelser i kapittel V
med forskrifter.

Kommunen skal få mulighet til å uttale seg før Ut-
danningsdirektoratet fatter vedtak etter andre, tredje el-
ler fjerde ledd. Utdanningsdirektoratets vedtak skal
sendes kommunen til orientering.

Foreldrerådet skal få mulighet til å uttale seg før Ut-
danningsdirektoratet fatter vedtak om stenging.

Barnehagen skal uten hinder av taushetsplikt legge
frem alle opplysninger som Utdanningsdirektoratet
trenger for å føre tilsyn. Dersom Utdanningsdirektora-
tet i forbindelse med gjennomføring av tilsyn har behov
for opplysninger fra barnehageeieren eller eierens nær-
stående, skal Utdanningsdirektoratet ha tilgang til slike
opplysninger. Barnehagen skal gi Utdanningsdirektora-
tet adgang til barnehagens lokaler.

Nåværende kapittel VII blir nytt kapittel XI.

Nåværende § 26 blir ny § 57 og fjerde ledd skal lyde:
Departementet kan gi forskrift med nærmere regler

om overgangsregler, som bestemmelser om overføringen
av ansvaret for å føre tilsyn med økonomiske forhold i pri-
vate barnehager fra kommunen til Utdanningsdirektora-
tet.

V
I lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring gjøres føl-
gende endringer:

Kapitteloverskriftene 1 til 5 oppheves.

§ 1 skal lyde:
§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å fremme livslang læ-
ring ved å legge til rette for organisert kursaktivitet ved
siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal

bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompe-
tanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og
møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

Loven skal ivareta opplæring og deltakelse i frivillige
organisasjoner, bidra til å bevare et mangfoldig kulturliv
og ta vare på kulturarven gjennom læring.

§ 2 skal lyde:
§ 2 Virkeområde

Loven gjelder godkjenning for statstilskudd for god-
kjente studieforbund, og vilkår for slike tilskudd.

Kongen gir forskrift om lovens anvendelse på Sval-
bard og Jan Mayen, og kan fastsette særlige regler under
hensyn til de stedlige forhold.

§ 3 bokstav d) skal lyde:
d) Politiske partiers studieforbund: Studieforbund der

medlemsorganisasjonene er tilknyttet et politisk
parti, og som har som formål å tilby organisert opp-
læring.

§ 3 bokstav e oppheves.

§ 4 skal lyde:
§ 4 Overordnede mål for studieforbundenes kursaktivitet

Studieforbundene skal drive sin kursaktivitet på
grunnlag av minst ett av følgende overordnede mål:
a) å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og

legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved å enga-
sjere og utvikle aktive medborgere.

b) å senke terskelen for læring og deltakelse i frivillige
organisasjoner.

c) å bekjempe utenforskap og bidra til inkludering.
d) å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og

kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn
og arbeidsliv i stadig endring.

e) å styrke kulturelt mangfold og bevare kulturarven
gjennom læring.

f ) å være en selvstendig arena for læring og et supple-
ment til offentlige utdanningstilbud for voksne.

§ 5 andre ledd bokstav d skal lyde:
d) Det må ha en virksomhet over hele landet og en regi-

onal forankring.

§ 6 skal lyde:
§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund

Studieforbund som er godkjent etter § 5 i loven, kan
få statstilskudd. Studieforbund og deres medlemsorgani-
sasjoner kan kun motta statstilskudd etter denne loven
fra departementet som studieforbundet er godkjent av.

Departementet kan gi forskrift om tilskudd, rappor-
tering og kontroll.

Departementet gir forskrift om tilskudd for samiske
studieforbund.



Tr
yk

k 
og

 la
yo

ut
: S

to
rt

in
ge

ts
 g

ra
fis

ke
 se

ks
jo

n
Sv

an
em

er
ke

tr
yk

ks
ak

, 2
04

1 
06

54

8 Lovvedtak 132 – 2019–2020
Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til
studieforbund ut fra kommunale og fylkeskommunale
planer.

§ 7 skal lyde:
§ 7 Gratis bruk av undervisningslokaler

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av
det offentlige, skal etter søknad stilles vederlagsfritt til
disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjo-
ner ved avholdelse av kurs med tilskudd etter loven. De-
partementet gir nærmere forskrifter.

§ 10 skal lyde:
§ 10 Dokumentasjon på gjennomført opplæring

Deltakere på kurs med tilskudd skal ha dokumenta-
sjon på gjennomført opplæring. Departementet gir for-
skrift om slik dokumentasjon.

§ 11 skal lyde:
§ 11 Tilsyn og kontroll

Departementet fører tilsyn og kontroll med virk-
somhet som er godkjent og mottar tilskudd etter denne
loven, og skal i den sammenheng ha tilgang til relevant
dokumentasjon. Departementet kan gi forskrift om til-
syn, blant annet om studieforbundenes plikt til å bistå un-

der tilsynet, om hvordan opplysninger skal gis, og om krav
til regnskap, dokumentasjon og revisjon.

Ved avvikling av studieforbundet kan departementet
kreve tilbakeført gjenstående midler som skriver seg fra
statstilskuddet. Departementet kan gi forskrift om avvik-
ling av studieforbund.

§ 13 og § 14 skal lyde:
§ 13 Overgangsbestemmelser

Nettskoler som er godkjent etter denne loven før
1. januar 2021, beholder sin godkjenning ut 2026.

§ 14 Ikrafttredelse
Loven trer i kraft 1. januar 2010.

§§ 15–29 oppheves.

VI
Lov 17. juni 2016 nr. 68 om endringer i fagskoleloven
(om studentrettigheter m.m.) oppheves.

VII
Loven gjelder fra den tiden Kongen bestemmer. De

ulike bestemmelsene kan settes i kraft til forskjellig tid.

Tone Wilhelmsen Trøen
president


