
Notat - Svar på spørsmål til Handlingsprogrammet nr. 7 
 

Spørsmål fra Ninnie Bjørnland, SV 
 

Nr. Spørsmål Svar 
1. Det er innført ny bemanningsnorm i 

barnehagene med virkning fra høsten 
2019. Hvordan sikrer Lier kommune at 
overføringene  til de kommersielle 
barnehagene faktisk kommer barna 
tilgode og ikke tas ut som profitt til 
eier, enten ved direkte uttak av midler 
eller som urimelig høy leie av lokaler, 
styrehonorarer, urimelige priser på 
konsulenthonorarer og andre 
tjenester? 

De private barnehagene må, som følge av ny bemanningsnorm fra 1.8.2019, øke sin bemanning og derav 
sine lønnskostnader. Når kommunen i desember 2019 mottar årsmelding fra barnehagen, så vil det bli 
kontrollert at barnehagene følger både ny pedagognorm og ny bemanningsnorm. I tillegg til dette, så 
gjøres det kontroller av pedagogbemanningen i de private barnehagene flere ganger i året. Med den nye 
bemanningsnormen, så vil det også innføres en kontroll av total bemanning i barnehagene mer enn én 
gang per år.     
 
Alle private barnehager leverer et årsregnskap til kommunen, et årsregnskap som allerede er godkjent av 
en revisor. Årsregnskapene skal godkjennes av kommunen før de sendes videre til fylkesmannen. Vi 
undersøker da bl.a. de poster som er nevnt i spørsmålet. Dette kan i noen tilfeller være krevende, spesielt 
når barnehagen er en av mange i et stort konsern. Vi ber om tilleggsopplysninger der hvor vi føler at dette 
er nødvendig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 Hvor gamle er de ungdommene som 
administrasjonen ønsker å flytte ut fra 
bofellesskapet? Ber om alder etter 
hvilket omsorgs- eller botiltak de er 
tenkt flytte til.  
 
 

Det vises til sak 2018/4479 i Formannskapet, behandles 06.12.2018 
 
Alder 
Det er  4 ungdommer, to født i 2001, en født i 2002 og en født i 2003. 
 
Hvor skal ungdommene bo? 
 
 En ungdom født i 2003 har fått innvilget familiegjenforening. Det forventes at familien 

kommer til Norge til jul. Denne ungdommen vil da flytte til sin familie som vil bli fulgt opp 
av flyktningetjenesten i kommunen. Barnverntjenesten og flyktningetjenesten har 
påbegynt et samarbeid i denne saken.  

 
 To ungdommer  født i 2001, vil enten få tilbud om å bo hos en vertsfamilie eller bli etablert 

i hybel med oppfølging fra ute-team. Når det her skisseres to alternativ for ungdommene 
så gjøres det fordi ungdommene skal få være med å si noe om hva de ønsker. 
 

 En ungdom født i 2002 vil få tilbud om å flytte i fosterhjem eller bli etablert i hybel med 
oppfølging fra ute-team.  
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