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Forord 

 

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

forvaltningsrevisjon om inneklima og fysisk arbeidsmiljø i 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 Målselv 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. 

 

 

Vi takker representanter fra kommunens administrasjon for samarbeidet. 
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0 SAMMENDRAG 

KomRev NORD belyser i denne forvaltningsrevisjonen temaet fysisk arbeidsmiljø og inneklima i 

kommunens seks barnehager Andslimoen, Heggelia/Noraførr, Olsborg, Bjørkeng, Karlstad og 

Mellembygd. Med fysisk arbeidsmiljø mener vi bygnings- og utstyrsmessige forhold, blant annet 

utformingen av arbeidslokalene, tilgjengelige hjelpemidler og verneutstyr. Inneklima er en del av 

det fysiske arbeidsmiljøet, og det omhandler forhold som blant annet varme, kulde, luftfuktighet, 

luftkvalitet, støy, belysning og stråling. I henhold til problemstillingene omhandler denne 

forvaltningsrevisjonen kommunens forpliktelser på området overfor både ansatte og barn i 

barnehager. Vi har for å besvare problemstillingen om kommunens ivaretakelse av forsvarlig fysisk 

arbeidsmiljø og inneklima undersøkt og vurdert hvorvidt barnehagene har godkjenning etter 

gjeldende regelverk og den dokumenterte internkontrollen i hver av barnehagene. Vi har også 

kartlagt hvorvidt kommunen har mål for vedlikehold og inneklima i barnehagene. 

 

Revisors konklusjoner er at  

• Målselv kommune til dels ivaretar et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i tråd 

med regelverk og anbefalinger.  

• Målselv kommune ikke har satt egne mål for vedlikehold og inneklima i 

barnehagebygg 

 

I tillegg har vi kartlagt hvordan de ansatte i barnehagene opplever det fysiske arbeidsmiljøet og 

inneklimaet. Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer på et overordnet nivå at ansatte ved 

barnehagene vurderer faktorer knyttet til inneklimaet som noe dårligere enn faktorene som har med 

det fysiske arbeidsmiljøet å gjøre; et funn som går igjen i samtlige barnehager i denne 

undersøkelsen. Det var ingen respondenter som benyttet alternativet svært godt for å beskrive 

hvordan de opplever det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet ved arbeidsplassen. Konklusjonene 

og oppsummeringen bygger på våre funn og vurderinger under tre hovedproblemstillinger. 

 

Problemstilling 1: Ivaretar Målselv kommune et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i 

sine barnehager i tråd med regelverk og anbefalinger? 

Problemstilling 1 besvarer vi for det første gjennom undersøkelse og vurdering av kommunens 

godkjenninger av barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Det er 

ikke for noen av kommunens barnehager fremlagt søknad om godkjenning innenfor de frister som 

følger av forskriften. Samtlige av kommunens barnehager har imidlertid i 2014 og 2015 blitt vurdert 

etter forskriften, og fått godkjenning av Målselv kommune.  

 

Revisor konkluderer med at kommunens barnehagebygg ikke er rettidig godkjent i samsvar med 

krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

Problemstillingen besvarer vi også gjennom undersøkelse og vurdering av barnehagenes 

dokumenterte internkontroll innen fysisk arbeidsmiljø og miljørettet helsevern. Når det gjelder 

internkontroll innen HMS har samtlige av barnehagene dokumentert mål for helse, miljø og 

sikkerhet. Resultatene fra spørreundersøkelsen vår indikerer imidlertid at målsetningene ikke er 

gjort kjent for samtlige ansatte i barnehagene.  

 

Én av seks barnehager – Heggelia/Noraførr – har dokumentert oversikt over virksomhetens 

organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og 

sikkerhet er fordelt. Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at flertallet av respondentene i 

kommunens barnehager kjenner til hvem som er verneombud og tillitsvalgt på sin arbeidsplass. 



 

 

Samtlige av barnehagene har dokumentert å ha kartlagt farer og problemer. Tre av barnehagene har 

også vurdert risiko og utarbeidet planer for å redusere risiko. Spørreundersøkelsesresultatene og 

informasjon fra hver av barnehagene tilsier at det ikke ble gjennomført vernerunder i 2017. Enkelte 

barnehager har gjennomført vernerunder i løpet av 2018. 

 

Målselv kommune har retningslinjer og rutiner for melding og behandling av avvik. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen viser at flertallet av respondentene ved nesten samtlige barnehager har 

kunnskap om hvordan de skal gå fram om de oppdager feil/mangler/avvik ved det fysiske 

arbeidsmiljøet. Resultatene indikerer imidlertid også at avvikssystemet ikke blir benyttet som 

forutsatt. 

 

Én av seks barnehager – Andslimoen barnehage – har dokumentert å ha gjennomgått 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt, men kontrollen ble gjort i 2014. 

 

Når det gjelder internkontroll innenfor området miljørettet helsevern har barnehagene få 

skriftliggjorte rutiner. Det var kun én av barnehagene – Karlstad – som har dokumentert måling av 

inneklimafaktorer. Det fremgår av kommunens tilsynsrapporter at kommunen ved barnehagene har 

manglet et helhetlig internkontrollsystem for arbeid med miljørettet helsevern. Revisors 

undersøkelser viser at barnehagene har få skriftlige rutiner knyttet til dette området. 

 

Revisor konkluderer med at Målselv kommune til dels har internkontroll i kommunens barnehager 

som er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 

 

Problemstilling 2: Har kommunen satt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg? 

Har kommunen systemer og rutiner som sikrer at disse målene etterleves? 

Målselv kommune har ikke fastsatt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebyggene.  

 

Problemstilling 3: Hvordan opplever de ansatte i barnehagene det fysiske arbeidsmiljøet og 

inneklimaet? 

Vi har kartlagt ansatte i barnehagene sine opplevelser av det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet 

gjennom spørreundersøkelse. Denne ble sendt til alle ansatte i kommunens barnehager. Samlet 

svarprosent var 86.  

 

I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om hvordan de ansatte samlet sett opplever det fysiske 

arbeidsmiljøet og inneklimaet ved sin arbeidsplass. Resultatene viser at de ansatte som har besvart 

spørreundersøkelsen (respondentene), gjennomsnittlig opplever det fysiske arbeidsmiljøet som 

verken godt eller dårlig. Den samme opplevelsen gjelder inneklima, men resultatene fra 

spørreundersøkelsen viser at respondentene er litt mindre tilfreds med inneklimaet enn det fysiske 

arbeidsmiljøet.  

 

På spørsmål om hvordan de opplever ulike inneklimafaktorer indikerer resultatene at respondentene 

er minst fornøyde med luftkvaliteten, temperaturreguleringen, ventilasjon og muligheter for 

reduksjon av støy/vibrasjoner.  Samlet sett opplever respondentene i liten til middels grad at 

vedlikeholdet ved deres arbeidsplass er på det nivået det bør for å ivareta et godt inneklima.  

 

Når det gjelder luftkvalitet, oppga et flertall av respondentene at de opplever tørr luft på sin 

arbeidsplass. Ved samtlige barnehager oppga halvparten eller flere av respondentene dette. Mange 

respondenter oppga også at «luften kjennes tørr og innestengt» og «små muligheter til å lufte på 

grunn av støy utenifra».  

 



 

 

Nærmere omtale av resultatene fra spørreundersøkelsen er i kapittel 8. 

 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Målselv kommune å 

videreutvikle sine systemer og rutiner for inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene, både for 

barna og de ansatte, slik at de fullt ut samsvarer med kravene i relevant regelverk. I forbindelse med 

dette arbeidet anbefales kommunen blant annet å se hen til resultatene fra spørreundersøkelsen. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Bestilling og bakgrunn 

Kontrollutvalget i Målselv kommune vedtok i møte 5.12.2017, i sak 34/2017, å få gjort 

forvaltningsrevisjon av fysisk arbeidsmiljø og inneklima i barnehagene. Fysisk arbeidsmiljø og 

inneklima i barnehagene er prioritert i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon i Målselv kommune 

for perioden 2016-2020. I Målselv kommunes årsmelding for 2015 ble det opplyst om utfordringer 

knyttet til inneklima og fysisk arbeidsmiljø ved flere av barnehagebyggene i kommunen.  

 

Kontrollutvalget vedtok i møte 13.2.2018, under sak 4/18, KomRev NORD sin overordnede 

prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet. Formålet med forvaltningsrevisjonen antas å 

være å rette oppmerksomhet mot viktigheten av at kommunen sørger for et fysisk arbeidsmiljø og 

inneklima i barnehagebyggene som er i tråd med gjeldende regelverk og faglige anbefalinger på 

området. 

 

1.2 Målselv kommunes barnehager 

I Målselv kommune er det seks kommunale barnehager, og av disse er tre av dem administrativt 

tilknyttet skoler, herunder Karlstad oppvekstsenter, Bjørkeng oppvekstsenter og Mellembygd 

kultur- og oppvekstsenter, der barnehagene er organisert som egne avdelinger i oppvekstsentrene. 

De øvrige barnehagene er Andslimoen, Heggelia/Noraførr1 og Olsborg.  

 
Tabell 1. Barnehager i Målselv kommune per mars 2018.  

 Andslimoen Heggelia/ 

Noraførr 

Olsborg Bjørkeng Karlstad Mellembygd 

Etablering 1989/19942 1976/19893 1977/20094 19505 19926 1997/20127 

Antall avdelinger 5 6 3 4 2 2 (3) 

Antall ansatte 22 23 17 16 6 10 

Kilde: Målselv kommune 

 

Hver barnehage har en enhetsleder/barnehagestyrer. Ved oppvekstsentrene har rektor det 

overordnede ansvaret for enheten, mens barnehageavdelingen har en egen avdelingsleder. I 

sentraladministrasjonen har kommunalsjef Erik Myre ansvaret for utøvelsen av kommunens rolle 

som barnehagemyndighet, som innebærer blant annet godkjenning av barnehager etter 

barnehageloven. Godkjenning tilknyttet miljøet/miljømessige forhold i barnehagene – som er tema 

i denne forvaltningsrevisjonen – er delegert til kommuneoverlegen8. Kommuneoverlegen omtales 

som helsemyndigheten. Andre enheter i kommunen som er involvert i den daglige driften og 

vedlikeholdet av barnehagene, er byggforvaltninga og renholdsavdelingen.  

                                                 
1 To barnehager som ble slått sammen til én i 2014 
2 Adskilte bygninger; Rødstua ble bygget i 1989 og Gulstua ble bygget i 1994. Soveskur ble bygget i 1997 
3 Heggelia barnehage ble bygget i 1976 og utvidet i 2003. Noraførr barnehage ble etablert i 1989 
4 Flyttet inn i nytt bygg 2009 
5 Sist utbygget i 2011 
6 Utvidet til to-avdelings barnehage i 2007 
7 Etablert i 1997, ombygd i 2012. Barnehagen har to avdelinger, men er ifølge kommunen organisert som tre avdelinger 
8 Etter forskriften skal kommunen delegere dette ansvaret til et tilstrekkelig uavhengig organ som ikke har direkte 

linjeansvar for drift, vedlikehold eller forvaltning av de kommunale barnehagene. 
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Følgende tre hovedproblemstillinger er formulert for denne forvaltningsrevisjonen: 

 

1. Ivaretar Målselv kommune et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i sine 

barnehager i tråd med regelverk og anbefalinger? 

 

Problemstilling 1 besvares gjennom følgende underproblemstillinger: 

 

a. Er kommunens barnehagebygg godkjent i samsvar med krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler? 

b. Har Målselv kommune internkontroll i kommunens barnehager som er i tråd med 

gjeldende regelverk og anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø? 

 

2. Har kommunen satt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg? Har 

kommunen systemer og rutiner som sikrer at disse målene etterleves? 

 

3. Hvordan opplever de ansatte i barnehagene det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet? 

 

I barnehagebygg oppholder både barn og voksne seg. De voksne – de ansatte/arbeidstakerne i 

Målselv kommune – skal ha et arbeidsmiljø i henhold til krav i arbeidsmiljøloven, som blant annet 

oppstiller krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Med fysisk arbeidsmiljø mener vi arbeidsmiljøfaktorer 

som bygnings- og utstyrsmessige forhold, blant annet utformingen av arbeidslokalene, tilgjengelige 

hjelpemidler og verneutstyr. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke overfor barna i barnehagen, men barna 

har også krav på et forsvarlig miljø. Folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler skal sikre at barnas miljø i barnehagen ivaretas. Sistnevnte forskrift kalles ofte 

for «barnas arbeidsmiljølov» og den inneholder blant annet krav til det fysiske miljøet i barnehagen. 

Inneklima er en del av det fysiske arbeidsmiljøet. Som inneklima regner vi normalt forhold som 

temperatur, luft, lyd, lys, stråling, vann, renhold og sanitære forhold9. I henhold til 

problemstillingene retter altså forvaltningsrevisjonen seg mot seg mot kommunens etterlevelse av 

regelverk overfor både de voksne og barna i kommunens barnehagebygg.  

 

Problemstilling 1, samt underproblemstillingene a og b, er normativt formulerte og innebærer at 

revisor skal gjøre vurderinger av kommunens praksis på disse områdene. For å kunne gjøre 

vurderinger må vi utlede revisjonskriterier. Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder 

som kommunens praksis på det reviderte området skal vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området.  

 

Problemstilling 2 er i utgangspunktet normativt formulert. Revisor har fått opplyst fra kommunen 

ved kommunalsjef og driftsleder for byggforvaltninga at kommunen ikke hadde satt noen 

overordnede mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg, og følgelig heller ikke noen 

tilhørende systemer som skulle sikre måloppnåelse. Som følge av dette har vi ikke kunnet utledet 

revisjonskriterier for denne problemstillingen. Vi besvarer denne problemstillingen gjennom å 

belyse kommunens praksis for vedlikehold av barnehagene.  

 

                                                 
9 Jf. blant annet forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler kapittel III. 
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Problemstilling 3 er deskriptivt formulert, som vil si at vi ikke kan gjøre vurderinger. Vi utleder 

derfor heller ikke revisjonskriterier for besvarelse av denne problemstillingen. Som vi omtaler 

nærmere i kapittel 3, belyser vi ansattes opplevelser av fysisk arbeidsmiljø og inneklima gjennom 

presentasjon av spørreundersøkelsesresultater. Temaene/spørsmålene i spørreundersøkelsen er 

utarbeidet fra lov- og forskriftskrav innen området fysisk arbeidsmiljø, nasjonal kartlegging av 

inneklima i skoler og barnehager i regi av Norges Astma- og Allergiforbund/Utdanningsforbundet10, 

samt anbefalinger fra institutt for byggforskning ved Sintef om undersøkelser av inneklima11.  

 

2.2 Utleding av revisjonskriterier 

2.2.1 Godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern  

For å besvare underproblemstilling a utleder vi revisjonskriterier fra:  

• Lov 24.6.2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

• Lov 10.2.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

• Forskrift 1.12.1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

• Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

m.v. 

• Helse- og omsorgsdepartementet, Rundskriv om godkjenning av barnehager og skoler 

etter regelverket for miljørettet helsevern 

• Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 

Ifølge folkehelseloven § 10 skal virksomheter som kan ha innvirkning på helse ha godkjenning fra 

kommunen før eller ved iverksetting av virksomheten. Det følger av forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler § 6 første ledd at virksomheter som omfattes av forskriften, jf. § 2 

skal være godkjent av kommunen. Forskriftens formål er ifølge § 1 å bidra til at miljøet i blant annet 

barnehager fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom 

og skade. Videre fremgår det av folkehelseloven § 8 første ledd at «miljørettet helsevern omfatter 

de faktorer som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter 

blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer». Barnehagene i Målselv 

kommune er altså virksomhet som skal godkjennes av kommunen, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler § 612. Underproblemstilling a omhandler denne plikten.  

 

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, 

utvidelse eller endring av virksomheten. Søknad om godkjenning skal inneholde dokumentasjon 

som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og 

videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser. Det må fremgå hvor mange barn og ansatte 

virksomheten er beregnet for. Virksomheter som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av forskrift 

om miljørettet helsevern skal ha ny godkjenning innen 31. desember 1998. 

 

Vi utleder som følge av ovennevnte som revisjonskriterium at Målselv kommune som 

barnehageeier må ved plan om etablering og eventuelt utvidelse og/eller endring av barnehagene 

ha fremlagt for kommunen søknad om godkjenning etter forskriften. 

                                                 
10 Hentet fra: https://www.naaf.no/   
11 Hentet fra: https://www.arkitektur.no/   
12 Forskriften kommer til anvendelse ved planlegging, tilrettelegging og drift av barnehager og andre virksomheter som 

mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når: a) virksomheten er regelmessig, og b) 

tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere. 

https://www.naaf.no/globalassets/x-gamle-bilder/documents/inneklima/rapport-skole-barnehager-17082009.pdf
https://www.arkitektur.no/brod-miljo-frokost-med-faglig-pafyll8?iid=415794&pid=NAL-Article-Files.Native-InnerFile-File&attach=1
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Kommunen må vurdere om barnehagen tilfredsstiller kravene i forskriften, som blant annet 

omfatter: at de har rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold, rutiner for å forebygge skader og 

sykdommer, utforming og innredning av barnehagens inne- og utearealer, bemanningsplan, 

administrativ ledelse og vedtekter13. Avgjørelser om godkjenning av barnehager er enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 2b. Godkjenning forutsetter ifølge veileder til forskrift om miljørettet helsevern 

at barnehagen tilfredsstiller kravene i forskriften. Det er ikke anledning til å gi midlertidig 

godkjenning eller godkjenning på vilkår om at krav i forskriften oppfylles på et senere tidspunkt.  

 

I forbindelse med arbeidet med miljørettet helsevern fører kommunen tilsyn med virksomheter som 

de selv eier og driver. I forarbeidene til folkehelseloven er det presisert at kommunen derfor må 

organisere seg slik at den instans som ivaretar oppgavene innen miljørettet helsevern er tilstrekkelig 

uavhengig14. Målselv kommune har delegert ansvaret for tilsyn til kommuneoverlegen, og det er 

avdelingsleder for Andslimoen legetjeneste har ansvaret for å behandle saker om godkjenning etter 

krav i forskriften. 

 

Vi utleder som følge av dette som revisjonskriterier at Målselv kommune som godkjennings-

myndighet må ha: 

• vurdert søknaden for den enkelte barnehage opp mot regler for hvordan barnehagen skal 

planlegges, etableres, drives og videreutvikles for å fremme helse, trivsel, sosiale og 

miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade 

• avgjort søknad om godkjenning for den enkelte barnehage 

2.2.2 Internkontroll innenfor HMS og miljørettet helsevern 

Målselv kommune er arbeidsgiver for de ansatte i barnehagene. Som arbeidsgiver er kommunen 

forpliktet til å sikre at arbeidsmiljølovgivningen overholdes. For å sikre at arbeidstakernes helse, 

miljø og sikkerhet blir ivaretatt skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- 

og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Målselv kommune er barnehageeier og har ansvaret 

for at virksomheten er i samsvar med gjeldende lover og regelverk.  

 

Som barnehageeier er kommunen forpliktet til å sikre at forholdene i barnehagen er i tråd med blant 

annet krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler15. Kommunen må således ha 

et internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av kravene de har overfor både voksne og barn som 

oppholder seg i barnehagebygg. 

 

Internkontroll er altså den kontroll barnehagen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk 

etterleves på en systematisk måte. Barnehagen skal vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå 

dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig 

forbedringsarbeid i barnehagen. For virksomheter underlagt forskrift om miljørettet helsevern m.v. 

gjelder også forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Forskriften 

§ 5 redegjør for innholdet i internkontroll.  

 

                                                 
13 Det vises i forskriften til prinsippet om at det må være forholdsmessighet mellom godkjenningspliktens omfang og 

de helsemessige hensyn som begrunner godkjenningsplikt. Når det gjelder øvrige tiltak enn de nevnt i fotnote 4, vil ikke 

enhver detaljendring av de bygningsmessige forhold omfattes av bestemmelsen. Tvilstilfeller bør tas opp med 

godkjenningsmyndigheten, som skal kunne bistå med råd og veiledning i godkjenningsprosessen. 
14 Prop. 90 L (2010-2011): «For eksempel at tilsynsinstans/miljørettet helsevernmyndighet i kommunen ikke har direkte 

linjeansvar for drift, vedlikehold eller forvaltning av kommunale skolebygg eller lignende.» 
15 Av veilederen til forskrift om miljørettet helsevern fremgår det at «barnehagens eier og leder må sørge for at det 

foreligger tilfredsstillende planer og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette omfatter tilfredsstillende 

organisering av barnehagen, tilfredsstillende planlegging og bruk av bemanningsmessige ressurser, samt 

tilfredsstillende drift og vedlikehold av areal og bygninger (s. 15).» 
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For underproblemstilling b utleder vi revisjonskriterier fra: 

• Forskrift 6.12.1995 nr. 928 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 

virksomheter (internkontrollforskriften) 

• Forskrift 1.12.1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.  

• Helsedirektoratets veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler m.v. 

 

Internkontroll for å sikre arbeidstakernes fysiske arbeidsmiljø 

For å sikre at hensynet til arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidstaker 

sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. 

Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Forskrift om systematisk 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter definerer hva internkontroll innebærer, og angir 

også hvilke deler av internkontrollen som må dokumenteres skriftlig. Systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 

a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet 

b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt, 

c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, 

utarbeide planer og iverksette de nødvendige tiltak, 

d) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller 

i medhold av denne lov,  

e) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt 

 

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at den enkelte barnehage må ha 

dokumentert: 

• mål for helse, miljø og sikkerhet 

• oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og 

myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 

• kartlagte farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet 

tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

• at rutiner er iverksatt for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt 

i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 

• at det foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at 

den fungerer som forutsatt 

 

Internkontroll for å sikre barnas miljø og inneklima 

De systematiske tiltakene som skal sikre og dokumentere at aktivitetene utføres i samsvar fastsatt i 

eller i medhold av lov eller forskrift, skal være beskrevet i administrative prosedyrer, jf. forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 3. Leder av virksomheten – det vil si lederen i den 

enkelte barnehage – har ansvar for å påse at bestemmelsene i eller i medhold av forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler overholdes, og skal rette seg etter de pålegg som 

kommunen til enhver tid gir.  

 

Forskrift om miljørettet helsevern inneholder krav som barnehagene må overholde, og det må 

foreligge rutiner for å sikre etterlevelse av disse kravene. Ifølge § 5 skal leder av virksomheten, med 

de begrensninger som følger av taushetsplikten, sørge for at det uoppfordret gis relevant informasjon 

til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helse. 
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I forskrift om miljørettet helsevern m.v. kapittel 3 er det regler tilknyttet renhold, avfallshåndtering, 

smittevern, luftkvalitet, belysning, lydforhold, drikkevann, sanitære forhold16. Etter forskriften § 13 

skal de deler av virksomhetens innendørs arealer som er i daglig bruk, ha forsvarlig renhold etter 

hygienisk tilfredsstillende metoder. Den skriftlige renholdsplanen skal ifølge veilederen blant annet 

omfatte arbeidstid for og hva som utføres i regelmessig/daglig/ukentlig renhold, plan for periodisk 

renhold/hovedrenhold, plan for lettere vedlikehold, alle forhold av betydning for renholdsbehovet, 

rutine for renholdsinspeksjon, og barnehagens medvirkning i renholdet.  

 

Etter § 17 skal virksomheten planlegges og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme 

sykdommer blir så liten som praktisk mulig, som ifølge veilederen blant annet forutsetter gode 

generelle hygienerutiner, og rutiner for varsling til smittevernlege og foreldre ved utbrudd av 

smittsomme sykdommer.  

 

Barnehagen skal etter § 19 ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet, og god praksis på 

dette området innebærer ifølge veilederen blant annet at barnehagen kan dokumentere et 

tilfredsstillende inneklima, og at det foretas regelmessig kartlegging av inneklima. 

Temperaturregulering og ventilasjon skal være tilpasset bruksområdet og årstidsvariasjoner. Den 

relative luftfuktighet i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke 

forekommer. Ioniserende stråling skal ikke overskride et allment akseptert nivå.  

 

Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha en belysning som er tilfredsstillende i forhold til den 

bruk virksomheten er planlagt for, jf. § 20. God praksis på området fordrer ifølge veilederen at det 

finnes rutiner for kontroll og vedlikehold av belysning, og at det gjennomføres regelmessige 

vurderinger av belysningen i barnehagen. Virksomhetens lokaler og uteområde skal ha 

tilfredsstillende lydforhold, jf. § 21.  

 

Ifølge § 22 er det krav om at barnehagen skal ha tilstrekkelig forsyning av hygienisk betryggende 

drikkevann som tilfredsstiller krav i forskrift av 1. januar 1995 nr. 68 om vannforsyning og 

drikkevann m.m. Virksomheten skal ha et tilstrekkelig antall tilgjengelige toaletter og vasker.  

Sanitære anlegg skal ha hygienisk tilfredsstillende utforming, kapasitet og standard, jf. § 23.  

Virksomheten skal håndtere og oppbevare avfall på en hygienisk betryggende måte slik at ulemper, 

herunder smittefare, unngås. Avfall skal oppbevares forsvarlig. Egnede beholdere skal finnes i 

tilstrekkelig antall og være hensiktsmessig og forsvarlig plassert, jf. forskriften § 24.  

 

Som følge av ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier at den enkelte barnehage i Målselv 

kommune  

• må dokumentere å ha rutiner for å sikre ivaretakelse av forskriftens krav om: 

o informasjon til foreldre/foresatte 

o renhold 

o smittevern 

o luftkvalitet 

o temperaturregulering og ventilasjon 

o belysning 

o lyd 

o sanitære forhold 

o drikkevann 

o avfallshåndtering 

                                                 
16 Det er også forskriftskrav knyttet til for eksempel psykososiale forhold, men denne undersøkelsen gjelder kun 

inneklima og fysiske forhold 
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• og kunne dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller relevante krav for at virksomheten er 

tilrettelagt og drevet slik at forskriftens bestemmelser oppfylles. 

 

 

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-

revisjon17. I det følgende beskriver og drøfter vi hvordan vi har gått frem i undersøkelsen av 

problemstillingene i forvaltningsrevisjonen. Vi drøfter også dataenes gyldighet og pålitelighet, som 

vil si om dataene vi har samlet inn i undersøkelsen, utgjør et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og konkludere på 

problemstillingene, samt om datamaterialet er nøyaktig og korrekt. 

3.1 Intervju og dokumentanalyse 

For å besvare problemstillingen om kommunens barnehagebygg er godkjent i samsvar med krav i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, har vi innhentet muntlige og skriftlige 

opplysninger fra kommunalsjef Erik Myre og avdelingsleder for Andslimoen legetjeneste, Kristine 

Lavik-Askim. Sistnevnte har ansvar for behandling av søknader om godkjenning etter krav i 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vi ba om å få forelagt søknader om 

godkjenning fra den enkelte barnehage, samt kommunens vurdering og godkjenning av barnehagene 

etter forskriften. Revisor ble ikke forelagt søknader, men vi ble forelagt kommunens skjema for 

tilsyn i barnehagene, rapporter fra tilsyn kommunen har gjennomført i barnehagene og de skriftlige 

vedtakene om godkjenning. Revisor har ikke gjort undersøkelser av hvorvidt barnehagene har 

godkjenning etter barnehageloven. 

 

Våre beskrivelser av hvorvidt Målselv kommune har internkontroll i kommunens barnehager som 

er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø, baserer seg 

på blant annet barnehagenes skriftlige rutiner og sjekklister, samt kommunens dokumenterte arbeid 

med internkontroll i barnehagene. Kommunen benytter programvaren Compilo som 

kvalitetssystem. Kommunalsjef opplyste om at barnehagene hadde startet digitalisering av hele 

kvalitetssystemet; dokumenter føres over fra det fysiske systemet og lagres digitalt i Compilo. Ved 

gjennomgang av Compilo fant revisor få rutiner med relevans for internkontroll på områdene fysisk 

arbeidsmiljø og inneklima. Revisor etterspurte eksempel på hvordan barnehagene i Målselv 

kommune strukturerer arbeidet med internkontroll for HMS-arbeidet, og vi ble da forelagt 

Andslimoen barnehage sin fysiske «HMS-perm». Permen inneholdt oversikt over hvilke prosedyrer 

enhetene skal ha og informasjon om hvilke dokumenter enhetene skal utarbeide for å ivareta sine 

oppgaver i HMS-arbeidet.  

 

Basert på informasjonen i den nevnte permen og den dokumentasjonen som var tilgjengelig i 

Compilo, ba vi barnehagene om å oversende dokumentasjon på enhetenes internkontrollarbeid 

innenfor områdene fysisk arbeidsmiljø og inneklima overfor arbeidstakerne. Vi ba om blant annet 

barnehagenes interne målsettinger og oversikt over organiseringen for HMS-arbeidet, eventuelle 

kartlegginger av farer og problemer samt dokumentasjon som kan belyse hvorvidt eventuelle feil 

og mangler har blitt varslet og fulgt opp. I våre undersøkelser har vi ikke gått inn på psykososiale 

arbeidsmiljøfaktorer, som følge av at problemstillingen kun retter seg mot det fysiske 

arbeidsmiljøet. 

 

Vi etterspurte også dokumentasjon på internkontroll innenfor miljørettet helsevern. Barnehagene 

ble bedt om å fremlegge relevante rutiner knyttet til krav i forskriften, og dokumentasjon på hvordan 

systemet blir fulgt opp.  

 

                                                 
17 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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Når det gjelder problemstilling 2 fikk vi, som tidligere nevnt, fra kommunalsjef og driftsleder for 

byggforvaltning informasjon om at de ikke var kjent med at kommunen hadde fastsatt slike 

målsettinger. Revisor har derfor etterspurt dokumentasjon på kommunens arbeid med vedlikehold 

og inneklima.  

 

3.2 Spørreundersøkelse - Questback 

Revisor har også samlet inn datamateriale med bruk av en spørreundersøkelse som ble sendt ut til 

ansatte ved de kommunale barnehagene. Spørreundersøkelsen ble gjennomført ved bruk av 

Questback18. Her stilte vi en rekke spørsmål om de ansattes opplevelser av inneklima og fysisk 

arbeidsmiljø, samt enhetenes arbeid med internkontroll og ulike aktiviteter knyttet til helse, miljø 

og sikkerhet. Enhetslederne/barnehagestyrerne ved de reviderte enhetene gjennomgikk spørsmålene 

og hadde muligheten til å komme med tilbakemeldinger før vi gjorde spørreundersøkelsen 

tilgjengelig for de ansatte.  

 

Vi ba enhetslederne om å sende oss e-postadressene til samtlige ansatte i barnehagene. Vi ba de i 

den anledning om å sjekke at listene med e-postadresser ikke inneholdt feil. Spørreundersøkelsen 

ble sendt til 94 barnehageansatte, med unntak av enhetsledere og avdelingsledere, og utvalget er 

nærmere presentert i tabell 2 nedenfor.  

  
Tabell 2. Antall mottakere og antall respondenter fra de kommunale barnehagene i Målselv kommune. 

Barnehage Mottakere av spørreundersøkelsen Antall svar 

Andslimoen 22 21 (95,5 %) 

Heggelia/Noraførr 23 22 (96 %) 

Olsborg 17 14 (82 %) 

Bjørkeng oppvekstsenter 16 12 (75 %) 

Karlstad oppvekstsenter  6 6 (100 %) 

Mellembygd k. og oppvekstsenter  10 6 (60 %) 

Totalt antall (prosent) 94 (100 %) 81 (86 %) 
Kilde: Målselv kommune 

 

Spørreundersøkelsen ble sendt ut 16.04.2018, med svarfrist på 14 dager. Revisor holdt kommunen 

jevnlig oppdatert på svarprosenten for spørreundersøkelsen, samt oppfordret lederne til å motivere 

resterende ansatte til å svare på den, for å sikre at dataene er gyldige for de undersøkte enhetene. Vi 

holdt spørreundersøkelsen åpen for besvarelse fram til 29.5.2018. Da vi avsluttet undersøkelsen 

hadde vi oppnådd en samlet svarprosent fra de seks barnehagene på 86.  

 

I kapitlene der resultater fra spørreundersøkelsen blir presentert og drøftet bruker vi blant annet 

følgende begreper: 

o Respondentene: personer som har besvart undersøkelsen 

o Svarfordeling: hvordan respondentenes svar fordeler seg på de ulike svaralternativene på 

spørsmålene 

o N: det totale antallet personer som har svart på det enkelte spørsmålet i 

spørreundersøkelsen 

o Gjennomsnittsskår: gjennomsnittsverdien av respondentenes svar på de ulike 

svaralternativene når vi regner svaralternativene om til tallverdi  

                                                 
18 www.questback.com/no  

http://www.questback.com/no
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Vi presenterer i denne rapporten resultatene fra spørreundersøkelsen for alle barnehagene samlet og 

for hver av barnehagene. Vi presenterer ikke resultater på avdelingsnivå, fordi det er en mulighet 

for gjenkjennelse av enkeltrespondenter som følge av få ansatte ved avdelingene.  

 

Mange av spørsmålene inneholder svaralternativene ja, nei og vet ikke. Respondentene har i tillegg 

fått mulighet til å utdype flere av svarene sine, og gi fritekstkommentarer. Vi gjengir ikke disse som 

enkeltstående sitater i rapporten, men for de uttalelsene vi har funnet fellestrekk, oppsummerer og 

presenterer vi disse sammen med diagrammene. En stor andel av spørsmålene innebærer at 

respondenten skulle svare på ett av flere rangordnede alternativer. Summering av respondentenes 

svar på spørsmål med svaralternativer gir grunnlag for å regne ut gjennomsnittsskårer. I tabell 3 

fremkommer revisors fortolkninger for gjennomsnittsverdier inndelt i fem ulike intervaller. 

Intervallene og fortolkningene som fremgår av tabell 3, er målestokken vi bruker for å analysere 

resultatene på noen av spørsmålene vi presenterer og drøfter resultater for i kapitlene hvor disse 

inngår. Vi understreker at tolkningene av verdiintervallene for gjennomsnittsverdier, slik disse 

fremgår av tabell 3 og 4, er våre, og ikke respondentenes.  

 
Tabell 3. Gjennomsnittsskårer: Verdintervaller og fortolkning 

Verdiintervall, gjennomsnittsverdier 

1,00 – 1,50 = I svært liten grad/svært dårlig/svært uenig 

1,51 – 2,50 = I liten grad/dårlig/nokså uenig 

2,51 – 3,50 = I middels grad/verken bra eller dårlig/verken enig eller uenig 

3,51 – 4,50 = I stor grad/bra/nokså enig 

4,51 – 5,00 = I svært stor grad/svært bra/svært enig 

 

I tabellene der gjennomsnittsskårene er presentert benytter vi fargekoder for å tydeliggjøre hvilke 

alternativer de tilsvarer, som presentert i tabell 4. 

 
Tabell 4. Gjennomsnittsskårer: Fortolkning og fargekoding 

 I svært liten 

grad/svært 

dårlig/svært uenig 

I liten 

grad/dårlig/ 

nokså uenig 

I middels grad/ 

verken bra eller 

dårlig/verken enig 

eller uenig 

I stor 

grad/bra/ 

nokså enig 

I svært stor 

grad/svært 

bra/svært enig 

Gjennomsnittsskårer      

3.3 Pålitelighet og gyldighet 

Problemstilling 1 

Underproblemstilling a 

Enkeltvedtak og rapporter fra tilsyn gjennomført i barnehagene er direkte relevante for å belyse 

problemstillingen, ved at det fremkommer hvorvidt barnehagene har fått godkjenning og hvilke 

vurderinger som har blitt gjort i forbindelse med dette. Vi vurderer innsamlet datamateriale, både 

muntlige og skriftlige opplysninger, fra kommunalsjef og avdelingsleder ved legetjenesten i Målselv 

kommune som relevant og pålitelig, ved at begge er sentrale i kommunens praksis på det undersøkte 

området. 

 

Underproblemstilling b 

Revisor vurderer muntlige og skriftlige opplysninger fra barnehagestyrerne og kommunalsjef som 

relevante og tilstrekkelige for å besvare problemstilling b, fordi vedkommende er sentrale i 

enhetenes arbeid med HMS, internkontroll og miljørettet helsevern. Likeså vurderer revisor at 

dokumentene som er lagt til grunn i analysen, er direkte relevante for å vurdere kommunens praksis 

opp mot revisjonskriteriene og problemstillingene. 
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Problemstilling 2 

Vi vurderer også innhentede opplysninger fra kommunen som tilstrekkelige for å besvare problem-

stilling 2. Revisor legger til grunn skriftlig informasjon og opplysninger fra kommunalsjef og 

driftsleder (byggforvaltninga) som relevante, ved at de begge har kjennskap til arbeidet med 

vedlikehold av og inneklima i barnehagene. De utgjør dermed gode kilder til informasjon for å 

belyse hvorvidt kommunen har fastsatt egne målsettinger for dette arbeidet.  

 

Problemstilling 3 

Gyldigheten på resultatene fra spørreundersøkelsen avhenger i stor grad av at en tilstrekkelig andel 

av mottakerne har besvart spørreundersøkelsen. Det som imidlertid har innvirkning på den samlede 

vurderinga av tilstrekkelighet, er hvorvidt vi har oppnådd en høy nok svarprosent ved de enkelte 

enhetene. Alle barnehagene i vår undersøkelse hadde et ulikt antall ansatte, og vi har vurdert 

gyldigheten ut fra svarprosent og det totale antallet mulige besvarelser. Den samlede svarprosenten 

var på 86, som innebærer at vi mottok svar fra et klart flertall av de ansatte i kommunens barnehager 

på tidspunktet vi gjennomførte spørreundersøkelsen. Som det fremgår av tabell 2 på side 15, har 

også et flertall av utvalget ved samtlige barnehager besvart undersøkelsen, og svarandelene varierer 

mellom 60-100 %. De fleste ansatte ved hver enkelt barnehage har altså fått uttale seg om sine 

opplevelser på dette området, og vi vurderer derfor at resultatene både fra den enkelte barnehage, 

og fra barnehagene samlet, er tilstrekkelige til å belyse hvordan de ansatte opplever det fysiske 

arbeidsmiljøet og inneklimaet i barnehagene.  

 

I vurderingen av påliteligheten til resultatene fra spørreundersøkelsen legger vi til grunn at 

spørreundersøkelsesresultatene må anses å gi verdifulle indikasjoner på hvordan ansatte opplever 

det fysiske arbeidsmiljøet i barnehagene. På to av spørsmålene hadde to respondenter gitt 

tilbakemeldinger om at de ikke skjønte spørsmålene. Ut fra dette vurderer vi at de aller fleste 

respondentene har forstått spørsmålene i spørreskjemaet. Revisor anser spørreundersøkelses-

resultatene fra samtlige enheter som relevante og pålitelige kilder for å kunne besvare 

problemstillingen. Vi presiserer at resultatene fra spørreundersøkelsen ikke er representative for 

andre enn dem som har besvart undersøkelsen. Videre må resultatene fra spørreundersøkelsen 

betraktes som «øyeblikksbilder» fra undersøkelsesperioden, og vi tar forbehold om at situasjonen 

kan være endret etter at spørreundersøkelsen ble gjennomført. 

 

 

Vi har sammenliknet de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten 

i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssikrings-

system.  
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4 GODKJENNING AV BARNEHAGEBYGG 

 

Er kommunens barnehagebygg godkjent i samsvar med krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler?  
 

4.1 Søknad om godkjenning etter krav i forskrift om miljørettet helsevern 

 
 

Revisors funn 

Fem av kommunens seks barnehager ble etablert og kom i drift før forskrift om miljørettet helsevern 

i barnehager og skoler trådte i kraft januar 1996. For ingen av disse fem barnehagene finnes det 

søknad om godkjenning innen utgangen av 199819.  

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter ble etablert i 1997. Det foreligger ikke søknad fra denne 

barnehagen i forbindelse med etablering.  

 

I tre av barnehagene har det vært gjort endringer og/eller utvidelser. Det har i den forbindelse ikke 

blitt sendt skriftlige søknader om godkjenning til kommunen.  

 

Informasjonen om hvordan barnehagene skal drives blir innhentet av tilsynsmyndigheten for dette 

området. Avdelingsleder ved Andslimoen legetjeneste har ansvaret for å gjennomføre tilsyn i 

barnehagene etter forskrift om miljørettet helsevern, samt utarbeide tilsynsrapporter. Hun skal også 

gjennomføre tilsyn etter blant annet renovering av og tilbygg til eksisterende barnehage, opprettelse 

av midlertidige erstatningslokaler og driftsmessige endringer.  

 

Avdelingsleder ved Andslimoen legetjeneste oppga at de høsten 2013 konstaterte at det ikke forelå 

søknader om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern m.v. Det var heller ikke 

informasjon om at det hadde vært gjennomført tilsyn i barnehagene. Som følge av dette 

gjennomførte kommunen et «hovedtilsyn» i 2014/2015. Dette innebar, ifølge avdelingsleder, veldig 

grundige tilsynsrunder ved hver enkelt av kommunens barnehager og skoler for å få belyst praksisen 

på de områdene som dekkes av forskrift om miljørettet helsevern. På de første tilsynene deltok også 

en konsulent fra Senja Lab20, men etter hvert opparbeidet kommunen seg mer erfaring og kunnskap 

til å gjøre tilsynene alene, opplyste avdelingsleder. Hun fortalte videre at de i forbindelse med 

godkjenning etter krav i forskrift om miljørettet helsevern, ikke mottar skriftlige søknader fra 

barnehagene. I den grad de har hatt behov for dokumentasjon for å vurdere barnehagene opp mot 

relevante krav i forskriften, har det, ifølge avdelingsleder, vært lett å komme i kontakt med 

                                                 
19 § 6 syvende ledd «Virksomhet som er etablert og i drift ved ikrafttredelsen av denne forskrift, skal ha ny 

godkjenning innen 31. desember 1998.» 
20: «Senja Lab er et interkommunalt samarbeidstiltak som yter tjenester innen laboratorieanalyse og miljørettet 

helsevern. Kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy har stått bak tiltaket helt siden starten i 1983. 

Kommuner, fylke og statsorganer, næringsliv og privatpersoner i hele Midt-Tromsregionen benytter våre tjenester.» 

Hentet fra hjemmesiden, www.senjalab.no. 

Revisjonskriterium 

 
Målselv kommune som barnehageeier må ved plan om etablering og eventuelt utvidelse og/eller endring av 

barnehagene ha fremlagt for kommunen søknad om godkjenning etter forskriften. 
 

Kilde: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

http://www.senjalab.no/
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barnehagene og etterspørre det de trenger. Avdelingsleder oppga at de har mottatt informasjon 

gjennom dialogen med den enkelte barnehage, og i tilsynsrundene.  

 

Ifølge avdelingsleder har det ikke blitt etablert noen nye barnehager siden de startet med tilsyn, og 

behandling av godkjenninger i etterkant av «hovedtilsynet» har blitt gjort i forbindelse med 

opprettelse av nye avdelinger til allerede eksisterende barnehagebygg. Avdelingsleder trekker frem 

et eksempel fra Andslimoen barnehage som opprettet en avdeling for de minste barna, der hun i 

forkant ble kontaktet og gitt informasjon blant annet om opprettelse av avdeling, tidspunkt for 

tiltenkt oppstart og aldersgruppe på barna. Deretter ble det avtalt tidspunkt for gjennomføring av 

tilsyn. Kommunalsjef Erik Myre opplyste videre at det i dette tilfellet ble gjennomført tilsyn i hele 

Andslimoen barnehage, siden hele barnehagen måtte godkjennes, og ikke bare den nye avdelinga.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at Målselv kommune som barnehageeier ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å 

ha fremlagt for kommunen søknad om godkjenning med informasjon som påkrevd etter forskriften, 

ved plan om etablering og eventuelt utvidelse og/eller endring av barnehagene.   

 

Målselv kommune har imidlertid i etterkant selv avdekket dette avviket, og har formidlet søknader 

om godkjenning som muntlige henvendelser til tilsynsmyndigheten.  

 

4.2 Kommunens avgjørelser om godkjenning av barnehager 

 
 

Revisors funn 

Målselv kommune har ikke avgjort noen skriftlige søknader om godkjenning fra den enkelte 

barnehage i kommunen, jf. opplysningene ovenfor om at det ikke er sendt inn søknader skriftlig ved 

etablering, utvidelse og/eller endring av virksomhet.  

 

For samtlige av barnehagene/oppvekstsentrene foreligger det vedtak om godkjenning etter forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Vedtakene ble truffet i forbindelse med ovennevnte 

«hovedtilsyn», gjennomført i barnehagene i 2014 og 2015, og avgjørelsen om godkjenning 

fremkommer i tilsynsrapportene. Med unntak for barnehageavdelingene ved Karlstad og 

Mellembygd oppvekstsentre, fremkommer vedtaket om godkjenning også i et eget brev fra Målselv 

kommune v/kommuneoverlegen til den enkelte barnehage v/leder. Revisor har fått opplysninger fra 

kommunen om hvordan kommuneoverlegen har vurdert barnehagene. Det fremkommer i 

tilsynsrapportene at ingen av barnehagene hadde fått godkjenning etter forskriften fra 

kommuneoverlegen forut for «hovedtilsynet» i 2014/2015. 

 

Avdelingsleder har fortalt at de ved tilsynene benyttet et skjema som er utformet etter forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Revisor har blitt forelagt utfylt skjema for samtlige 

barnehager, med unntak av barnehagen ved Karlstad oppvekstsenter. Skjemaet inneholder flere 

Revisjonskriterier 

 
Målselv kommune som godkjenningsmyndighet må ha: 

• vurdert søknaden for den enkelte barnehage opp mot regler for hvordan barnehagen skal 

planlegges, etableres, drives og videreutvikles for å fremme helse, trivsel, sosiale og miljømessige 

forhold samt forebygge sykdom og skade 

• avgjort søknad om godkjenning for den enkelte barnehage 

Kilder: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og forvaltningsloven 
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sjekkpunkter som skal gjennomgås, samt kontrollspørsmål tilknyttet de områdene som dekkes av 

forskriften. For eksempel ble det undersøkt om hvorvidt barnehagene hadde etablert et 

internkontrollsystem som dekket bestemmelsene i forskriften, særlige risikofaktorer knyttet til 

barnehagens beliggenhet, om barnehagene hadde en tilfredsstillende renholdsplan og rutiner for 

renhold av sanitæranlegg, samt vedlikeholdsplan. Svaralternativene på de ulike sjekkpunktene i 

listen er «ja», «nei» eller «uavklart», og det er også mulighet for å legge til eventuelle merknader, 

opplysninger om hovedinntrykk fra tilsynet samt opplysninger om avvik. Barnehagen får 

informasjon om hva tilsynet innebærer, og det blir påpekt at de «ikke er ute etter å ta noen», men at 

de ønsker å hjelpe barnehagene med ivaretakelse av barnas «arbeidsmiljø».  

 

I tillegg til «hovedtilsynet» som omfattet samtlige av kommunens barnehager, har det blitt 

gjennomført tilsyn i forbindelse med utvidelser/ombygginger av barnehagebygg. Ifølge 

opplysninger fra kommunen er det tre barnehager som har gjennomgått denne typen endringer i 

etterkant av «hovedtilsynet»; Olsborg, Andslimoen og Bjørkeng.  

 

Barnehagenes dokumentasjon relatert til arbeidet med miljørettet helsevern er arkivert i permer, og 

kommunen har i etterkant av hovedtilsynet anskaffet kvalitetssystemet Compilo. Avdelingsleder 

opplever at dette har lettet arbeidet med tilsyn, siden rutiner og annen dokumentasjon knyttet til 

internkontroll er ment å være elektronisk arkivert der.   

 

Kommunalsjef har opplyst om at de ikke har planer for drift og vedlikehold av barnehagene. På 

spørsmål fra revisor om det under tilsynene ble undersøkt om barnehagene hadde vedtatt 

vedlikeholdsplaner, oppga avdelingsleder ved Andslimoen legetjeneste i oktober 2018, at de som 

deltok på tilsynet visste lite om dette, siden dette var byggforvaltningas ansvarsområde. Revisor har 

altså ikke blitt forelagt vedlikeholdsplaner for barnehagebyggene. 

 

Avdelingsleder opplyste at de som er involvert i forbindelse med behandling av godkjenning etter 

krav i forskrift om miljørettet helsevern er den enkelte barnehagestyrer, barnehagemyndigheten, 

kommuneoverlegen og hun selv. Når tilsyn har blitt gjennomført og nødvendig informasjon er 

samlet inn, har avdelingsleder avsluttet saksbehandlingen for hver enkelt barnehage i samråd med 

kommuneoverlegen, som bidrar i gjennomgangen av funnene og vurderingen om noe skal regnes 

som en «merknad» eller et «avvik», hvorpå de diskuterer alvorlighetsgrad og lignende forhold. De 

gangene det var behov for diskusjoner om gjennomføring av tilsyn, funn og mulige tiltaksområder 

ved enhetene, var avdelingsleder i dialog med kommunalsjef, samt den personen som tidligere 

innehadde rollen som barnehagemyndighet i kommunen.  

 

Ifølge avdelingsleder ble det ved «hovedtilsynet» i 2014/2015 skrevet et par merknader, blant annet 

for dårlig belysning på en parkeringsplass. Jevnt over hadde hun vurdert forholdene ved 

barnehagene i Målselv kommune som «ok», og at det kun var «småplukk» som trengtes å fikses på. 

Underveis i de fysiske rundene av tilsynet ved barnehagene forsøkte avdelingsleder å veilede med 

tanke på det områdene hvor det var behov for utbedring, blant annet med tanke på å hindre spredning 

av bakterier ved å ha skriftlige rutiner på spriting av hender. Barnehagene har også tatt kontakt med 

saksbehandler i ettertid med spørsmål om hvordan de kan følge opp resultatene fra tilsynet. I 

etterkant av tilsynsrundene har det blitt avholdt et sluttmøte for å gjøre barnehagene oppmerksom 

på funn, merknader og avvik. Barnehagestyrer, rektor og de som gjennomfører tilsynet har mulighet 

til å komme med en uttalelse til rapporten. De endelige tilsynsrapportene har blitt sendt til 

kommunalsjef med ansvar for oppvekstsektoren og til enhet for byggforvaltning.  

Avdelingsleder har videre fortalt at de fant en del variasjoner mellom de ulike enhetene i 

hovedtilsynet når det gjaldt internkontroll. I rapportene fra tilsyn i samtlige av barnehagene 

fremkommer det at internkontrollsystemet manglet elementer for gjennomføring, kontroll og 
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registreringer av funn og tiltak etter krav i forskriften. Hun opplyser videre at de begynte med 

«systemrevisjon» i 2016, med den hensikt å vurdere barnehagenes arbeid med internkontroll knyttet 

til miljørettet helsevern, ved å gjennomgå hvilke rutiner og prosedyrer som finnes på Compilo. Som 

følge av mangel på tid har dette, ifølge avdelingsleder, per dags dato ikke blitt gjennomført ved alle 

barnehagene/ oppvekstsentrene. Kommunen har ifølge avdelingsleder ikke rutiner på hvor ofte det 

skal gjennomføres tilsyn, men skal følge opp barnehagene gjennom nevnte systemrevisjon. 

 

Revisor er forelagt rapportene fra tilsynsrundene i 2014/15 for samtlige barnehager i Målselv 

kommune, samt eksempler på enkeltvedtak om godkjenning og utfylte rapportskjemaer fra 

tilsynsrundene. Vi har også fått rapportene fra tilsynene gjort i Olsborg og Andslimoen barnehager. 

I det følgende er informasjon fra tilsynsrapportene for den enkelte barnehage. Et gjennomgående 

funn, spesielt i rapportene fra 2014/15, er at barnehagene manglet et helhetlig internkontrollsystem 

for miljørettet helsevern.  

 

Andslimoen barnehage – tilsynsrapport av 6.3.2014 

Kommunen vurderte at Andslimoen barnehage hadde tilfredsstillende beliggenhet og utforming. I 

styringssystemet fantes det ifølge kommunen mange gode rutiner og tiltak for å fremme helse og 

trivsel hos barna. Internkontroll for miljørettet helsevern var integrert i HMS-systemet. Kommunen 

påpekte at det «var ingen elementer om gjennomføring, kontroller og registreringer av funn og 

tiltak. (som for eksempel renhold, ettersyn av ventilasjon, førstehjelpskompetanse, tilstand på 

lekeapparater osv.)» Det ble ikke rapportert noen avvik ved tilsynet, men Andslimoen ble imidlertid 

pålagt å rette opp forholdene hvor det forelå merknader fra tilsynet. Kommunen anbefalte at 

barnehagen burde godkjennes etter forskriften. 

 

Barnehagestyrer har opplyst at barnehagen har utbedret de påviste merknadene, samt utarbeidet nye 

rutiner og retningslinjer for dette arbeidet. Det ble gjennomført et nytt tilsyn ved Andslimoen 

barnehage 07.09.2017 da det skulle opprettes en ny avdeling, Ballblom. Det ble ikke funnet noen 

avvik ved dette tilsynet, men det ble imidlertid bemerket at «førstehjelpsutstyr og mobil enhet for 

førstehjelpsutstyr må ordnes» og det måtte bli gjennomført radonmåling. Av tilsynsrapporten 

fremkommer det at barnehagen godkjennes etter forskriften, og at fremtidige tilsyn vil fokusere på 

systemrevisjon. Vi har blitt forelagt rapportskjemaet fra tilsynet i 2014, hvor det fremgår at 

kommunen vurderte barnehagen opp mot bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern i 

barnehager og skoler.  

 

Andslimoen barnehage har blitt godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler fra kommuneoverlegen i Målselv kommune, 7. mars 2014. Ved opprettelsen av den nye 

avdelingen Ballblom i september 2017 ble barnehagen, ifølge tilsynsrapporten, også godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern m.v.  

 

Heggelia/Noraførr barnehage – tilsynsrapport av 27.3.2014 

Heggelia barnehage har ifølge tilsynsrapporten tilfredsstillende beliggenhet og utforming, og mange 

gode rutiner og tiltak for å fremme helse og trivsel hos barna. Det ble påpekt at internkontrollen for 

miljørettet helsevern «så langt» var lite strukturert. Den skal ha inneholdt enkelte beskrivelser av 

rutiner, men ingen elementer for gjennomføring, kontroller og registreringer av funn og tiltak (som 

for eksempel renhold, ettersyn av ventilasjon, førstehjelpskompetanse, tilstand på lekeapparater). 

Av rapportskjemaet fra tilsynet fremkommer det blant annet at barnehagen hadde et HMS-system 

fra 2000 som inneholdt noen elementer som var relevante for arbeidet med miljørettet helsevern, 

men det fantes ingen samlet dokumentasjon for denne typen internkontroll. Det ble ikke rapportert 

om noen avvik ved tilsynet, men barnehagen ble imidlertid pålagt å rette opp de tekniske manglene 

som ble påvist.  
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I tilsynsrapporten fra Noraførr barnehage ble det påpekt mangler på flere av de samme 

kontrollpunktene som nevnt over, i tillegg til at barnehagen ble pålagt å blant annet reparere 

hovedporten, justere toalett/vask på bad, samt utforme «funksjonelle elementer i sitt system for 

internkontroll med Miljørettet helsevern» og «rutiner for å sikre kontroll og ettersyn av 

førstehjelpsutstyr». Det fremgår av rapportskjemaet at det mangler rapport for branntilsyn, det var 

uklart hvorvidt det ble gjennomført kompetent kontroll av lekeapparater og aktivitetsutstyr, og det 

forelå ingen rapporter for kontroll av ventilasjonsanlegget ved barnehagen. Barnehagestyrer ved 

Heggelia/Noraførr barnehage oppga til revisor at de i etterkant av hovedtilsynet i 2014/15 har jobbet 

med å «få til en god plan, årshjul med oversikt og dokumenteringsrutiner som skal gjøre det enklere 

å følge opp i alle ledd.» Videre opplyste hun at merknadene om manglende struktur på 

internkontrollen har blitt fulgt opp.  

 

Det fremkommer av tilsynsrapportene fra barnehagene Heggelia og Noraførr at begge er godkjent 

etter forskrift om miljørettet helsevern per 07.05.2014. Rapportskjemaene fra tilsynene viser at 

kommunen vurderte barnehagene opp mot bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern m.v. 

 

Olsborg barnehage – tilsynsrapport av 07.05.2014 

Det fremgår i rapporten at også denne barnehagen har «tilfredsstillende beliggenhet og utforming, 

og mange gode rutiner og tiltak for å fremme helse og trivsel hos barna». Videre var det påpekt at 

internkontrollen for miljørettet helsevern var lite strukturert. Barnehagen ble pålagt å utforme rutiner 

for å sikre kontroll og ettersyn av førstehjelpsutstyr, og utforme funksjonelle elementer i sitt system 

for internkontroll med miljørettet helsevern. Av rapportskjemaet fra tilsynet fremgår det at 

barnehagen ikke hadde skriftlige rutiner for vask av leker, puter, madrasser, og heller ikke for 

kontroll av leke- og aktivitetsutstyr. Det forelå, ifølge tilsynsrapporten, ingen rapporter for kontroll 

av leke- og aktivitetsutstyr eller kontroll av ventilasjonsanlegget.  

 

Olsborg barnehage ble godkjent 07.05.2014. Det fremkommer av rapportskjemaet at kommunen 

hadde vurdert barnehagen opp mot bestemmelser i forskriften. Det fremgår av rapport datert 

10.01.2017, tilsyn i forbindelse med utvidelse av eksisterende barnehagebygg gjennomført i 2016, 

at barnehagen også da ble godkjent etter gjeldende regelverk og forskrifter i forbindelse.  

 

Karlstad oppvekstsenter avdeling barnehage – tilsynsrapport av 22.5.2015 

Det fremkommer i rapporten at senterets beliggenhet, utforming og drift, i stor grad tilfredsstilte de 

vesentligste materielle kravene i forskriften. Det ble bemerket at det måtte etableres et 

internkontrollsystem for arbeid med miljørettet helsevern som omfatter prosedyrer for «de viktigste 

elementene, registreringer av observasjoner og tiltak, samt behandling av avvikende forhold»; det 

var ikke tilfredsstillende solavskjerming i barnehagen, og lyset på parkeringsplassen var ikke 

tilfredsstillende. Det sistnevnte punktet er registrert som avvik, begrunnet med at «belysningen på 

parkeringsplassen er for svak til å sikre oversikt. Dette er hjemlet i lov om folkehelsearbeid; Kapittel 

2, § 421.» Tilsynet tilsa imidlertid at oppvekstsenteret ble drevet i henhold til krav i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Videre ble oppvekstsenteret blant annet pålagt å rette 

opp avviket som ble påvist. Barnehagestyrer har opplyst til revisor at «Karlstad barnehage har fulgt 

opp de mangler som ble påvist», og at disse ble utbedret av fagpersoner i forbindelse med blant 

annet solavskjerming.  

 

                                                 
21 § 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid: «Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av 

sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.» 
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Det fremkommer av tilsynsrapporten at oppvekstsenteret ble godkjent etter gjeldende regelverk og 

forskrifter, 09.06.2015.  

 

Bjørkeng oppvekstsenter avdeling barnehage – tilsynsrapport av 21.10.2014 

Barnehagen hadde ved tilsynet tilfredsstillende beliggenhet og utforming, samt mange gode rutiner 

og tiltak for å fremme helse og trivsel hos barna. Det ble påpekt at internkontrollen for miljørettet 

helsevern var lite strukturert, med mange muntlige og skriftlige rutiner med relevans for forskriften, 

men som ikke var samlet i ett internkontrollsystem. Renholdsplanen var ikke kjent for ledelsen, og 

det var uklart hvem som har ansvaret for å legge til rette før vasking. Videre fremkommer det i 

rapporten at barnehagen hadde vinduer i andre etasje som manglet sperre, mangelfull/improvisert 

solskjerming på noen rom, og at det i én avdeling var betydelig etterklang som kunne virke støyende. 

 

Det ble ikke funnet avvik ved tilsynet. Vedtaket av 19.12.2014 lyder at Bjørkeng oppvekstsenter ble 

drevet i henhold til kravene i forskrift om miljørettet helsevern m.v., og at oppvekstsenteret ble 

godkjent etter gjeldende regelverk og forskrifter. Det fremkommer av rapportskjemaet at 

oppvekstsenteret ble vurdert opp mot bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern m.v.  

 

Det ble i Sjekkliste for vernerunde datert 28.11.2016 nevnt at det hadde blitt gjennomført en 

ombygging av barnehagen. Vi har fått opplyst fra kommunalsjef Myre at det ikke ble gjennomført 

tilsyn av helsemyndigheten ved denne ombyggingen. Ifølge avdelingsleder ved Andslimoen 

legetjeneste ble det gjennomført tilsyn ved Bjørkeng 10.10.2018, og avdelingen ble godkjent etter 

forskrift om miljørettet helsevern m.v., men at tilsynsrapport ikke var skrevet per 12.10.2018. 

Revisor har ikke blitt forelagt tilsynsrapport eller annen dokumentasjon relatert til denne endringen.  

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage – tilsynsrapport av 16.12.2014 

I tilsynsrapporten fremgår det at senterets beliggenhet, utforming og drift syntes i stor grad å 

tilfredsstille de mest vesentlige kravene i forskriften. Det ble imidlertid påpekt behov for etablering 

av et system for internkontroll med miljørettet helsevern, tettere oppfølging av renholdsplanen, fast 

rutine for sjekk av lekeplassutstyr og registrering av brannøvelser. Det ble med henvisning til lov 

om folkehelsearbeid § 4 gitt ett avvik ved tilsynet: for svak belysning på parkeringsplassen til å sikre 

oversikt. Ifølge enhetsleder er de påviste avvikene og merknadene fulgt opp, med unntak av det som 

gjaldt manglende system for internkontroll, «da vi fortsatt ikke har et godt og oversiktlig system». 

Videre oppga hun at barnehagen ønsket å benytte seg av et digitalt HMS- og internkontrollsystem, 

og de har vært på utkikk etter mulige leverandører av slike tjenester. De har imidlertid fått beskjed 

fra kommunalsjef og personal- og organisasjonssjef i Målselv kommune, at dette må innebære «en 

løsning som alle enheter i kommunen kan benytte og ha felles.» 

 

Det ble i tilsynsrapporten for Mellembygd kultur- og oppvekstsenter, datert 16.12.2014, fattet 

vedtak om godkjenning av barnehagen etter forskrift om miljørettet helsevern m.v. Det fremkommer 

av rapportskjemaet at barnehagen ble vurdert opp mot relevante krav i henhold til forskriften. 
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Revisors vurderinger 

Som det fremkommer ovenfor har Målselv kommune som godkjenningsmyndighet ikke blitt 

forelagt skriftlige søknader om godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. Kommunen har imidlertid fått muntlige henvendelser om godkjenning, og har gjennomført 

tilsyn i samtlige av kommunens barnehager. Tilsynsrapportene viser at barnehagene har blitt vurdert 

opp mot krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Søknad om godkjenning 

skal ifølge forskriften § 6 fjerde ledd, jf. veileder til forskriften inneholde vedlikeholdsplan. Som 

det fremkommer har ikke slike planer inngått i godkjenningen. Revisors vurderinger er at Målselv 

kommune som godkjenningsmyndighet i stor grad, men ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet 

om å ha vurdert søknaden for den enkelte barnehage opp mot regler for hvordan barnehagen skal 

planlegges, etableres, drives og videreutvikles for å fremme helse, trivsel, sosiale og miljømessige 

forhold samt forebygge sykdom og skade. 
 

Etter samtlige tilsyn har kommunen avgjort hvorvidt barnehagen skal godkjennes. Revisors 

vurdering er at Målselv kommune som godkjenningsmyndighet har oppfylt revisjonskriteriet om å 

ha avgjort søknad om godkjenning for den enkelte barnehage. 

4.3 Konklusjon 

Revisors konklusjon på underproblemstilling a er at kommunens barnehagebygg ikke er rettidig 

godkjent i samsvar med krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 

Konklusjonen bygger på våre vurderinger opp mot de utledete revisjonskriteriene om fremleggelse 

av søknad ved plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten og kommunens vurdering 

og avgjørelse av søknad. Målselv kommune har vurdert og godkjent samtlige kommunens 

barnehagebygg etter kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. For samtlige 

av kommunens barnehager foreligger det skriftlige vedtak om at barnehagen er godkjent.  
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5 INTERNKONTROLL - HMS OG MILJØRETTET HELSEVERN 

 

Har Målselv kommune internkontroll i kommunens barnehager som er i tråd med gjeldende 

regelverk og anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø? 
 

  

Kapittel 5.1 omhandler internkontroll innenfor HMS, og kapittel 5.2 omhandler internkontroll 

innenfor miljørettet helsevern. 

5.1 Internkontroll i forbindelse med fysisk arbeidsmiljø 

 
 

5.1.1 Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

Revisors funn 

Målselv kommune har overordnede retningslinjer for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. I denne 

fremkommer følgende hovedmålsetting for HMS-arbeidet i kommunen: «sørge for at vi til enhver 

tid har et best mulig arbeidsmiljø. Dette skal gjøres ved at vi arbeider systematisk med helse, miljø 

og sikkerhet. Alle ansatte skal ha en reell medvirkning og påvirkningsmulighet på eget arbeidsmiljø. 

Målselv kommune skal arbeide mot et godt, trygt og skapende arbeidsmiljø for alle». 

 

Ifølge kommunens overordnede retningslinjer skal hver enkelt enhet i kommunen med utgangspunkt 

i hovedmålene, utarbeide interne og konkrete mål for HMS-arbeidet. I spørreundersøkelsen spurte 

vi de barnehageansatte om deres kjennskap til hvorvidt barnehagen hadde satt mål for arbeidet med 

helse, miljø og sikkerhet. I tabell 5 på neste side, fremgår de samlede resultatene for ansatte i alle 

barnehagene.  

 
Tabell 5. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  

Svaralternativer I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I verken stor 

eller liten grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet ikke 

Respondenter 

Ansatte alle 

barnehager (N=81) 

4 11 24 27 7 3,3 8 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Nedenfor presenterer vi de skriftliggjorte målsettingene innen HMS-arbeid for hver av de seks 

barnehagene, samt resultater for den enkelte barnehage på spørsmålet om ansattes kjennskap til 

målsettinger for barnehagens arbeid med helse, miljø og sikkerhet.  

 

Revisjonskriterier  

Målselv kommune må for den enkelte barnehage ha dokumentert: 
• mål for helse, miljø og sikkerhet 

• oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for 

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt 

• kartlagte farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet tilhørende 

planer og tiltak for å redusere risikoforholdene 

• at rutiner er iverksatt for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i 

medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen 

• at det foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer 

som forutsatt 

Kilde: Internkontrollforskriften 
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Andslimoen barnehage 

Andslimoen barnehages målsettinger for HMS-arbeidet omtaler uttrykkelig forhold vedrørende det 

fysiske arbeidsmiljøet, og lyder at «alle skal bidra til å bevare det gode arbeidsmiljøet ved å jobbe 

etter følgende satsningsområder: Bevare det gode arbeidsmiljøet ved å jobbe i tråd med de avtalte 

punkter nedfelt i "Dørstokken" (målsetting for arbeidsetikk). Jobbe for å ivareta en god helse ved å 

benytte seg av de hjelpemidler som vi har, bidra til å anskaffe nye hjelpemidler, benytte seg av 

muligheten for trening i arbeidstiden og bli månedens friskus. Målet er å få et lavere sykefravær. 

[…] Personaldugnad hver høst for å friske opp det fysiske arbeidsmiljøet».  

 

I overkant av halvparten av de ansatte ved Andslimoen opplevde i stor grad eller i svært stor grad 

å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for HMS-arbeidet, jf. tabell 6.  Resultatene indikerer 

at Andslimoen barnehages målsettinger innen HMS-arbeidet er gjort kjent for flertallet av de ansatte 

i barnehagen. 

 
Tabell 6. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  

Svaralternativer I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I verken stor 

eller liten grad 

I stor 

grad 

I svært stor 

grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet ikke 

Respondenter 

Andslimoen (N=21) 1 1 4 11 1 3,6 3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Heggelia/Noraførr barnehage 

Heggelia/Noraførr barnehage sine skriftlige mål for HMS-arbeidet i 2017-2018 omfatter å prioritere 

«hva det skal fokuseres på ved personalmangel, […] gi hverandre tilbakemeldinger i hverdagen, 

[…] felles fokus og medinnflytelse». For å oppnå målene skal alle ta ansvar for egen læring og 

utvikling, samt bidra til inkludering. Enhetsleder ved barnehagen har opplyst at de arbeider med å 

sette HMS og internkontroll i et godt og fungerende system, og fremla for revisor dokumentasjon 

på hvor langt de hadde kommet i dette arbeidet. Av arbeidsdokumentet fremgår det at systemet skal 

inneholde rutiner både for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet samt miljørettet helsevern.  

 

Et mindretall av respondentene ved Heggelia/Noraførr barnehage opplever i stor grad og i svært 

stor grad å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for HMS-arbeidet, jf. tabell 7. At flertallet 

svarte i liten grad og i verken stor eller liten grad indikerer at målet for barnehagen på dette området 

ikke i tilstrekkelig grad er gjort kjent for de ansatte.  

 
Tabell 7. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  

Svaralternativer I svært 

liten grad 
I liten 

grad 
I verken stor 

eller liten grad 
I stor grad I svært 

stor grad 
Gjennom-

snittsskår 
Vet 

ikke 
Respondenter 

Heggelia/ Noraførr (N=22) 0 6 10 3 2 3,0 1 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Bjørkeng oppvekstsenter avdeling barnehage 

Det fremkommer av Bjørkeng oppvekstsenters mål for HMS-arbeidet at «oppvekstsenteret ikke skal 

forårsake ulykker, skader eller belastninger, fysisk eller psykisk, forebygge ulykker og skader, samt 

lage retningslinjer for dette ved risikovurderinger, sikre et godt arbeidsmiljø, sende avvik og be om 

utbedring på ting som fører til skader og ulykker gjennom FAMAC22». Delmålene definerer blant 

annet at det skal gjennomføres årlige medarbeidersamtaler og risikoanalyser ved behov. Det fremgår 

avslutningsvis at barnehagen har utarbeidet interne rutiner som er ment å være tilgjengelig i permer 

på alle avdelinger.  

                                                 
22 FamacWeb er et system som inneholder verktøy for blant annet avviksbehandling, risikoanalyse og internkontroll 

innenfor forvaltning, drift og vedlikehold. 
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Resultatene som fremkommer av tabell 8, indikerer at målsettingene for HMS-arbeidet ikke er så 

kjent blant de ansatte ved Bjørkeng som har svart på undersøkelsen.  

 
Tabell 8. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  

Svaralternativer I svært 

liten grad 
I liten 

grad 
I verken stor 

eller liten grad 
I stor 

grad 
I svært 

stor grad 
Gjennom-

snittsskår 
Vet ikke 

Respondenter 

Bjørkeng (N=12) 1 2 5 2 0 2,8 2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Karlstad barnehage 

Karlstad barnehages målsettinger innen HMS-arbeidet er likelydende med målsettingene til 

barnehagen ved Bjørkeng oppvekstsenter. Delmålene er de også de samme som ved Bjørkeng 

barnehage. Resultatene fra spørreundersøkelsen, jf. tabell 9, indikerer at målsettingene er gjort kjent 

for flere av de ansatte.   

 
Tabell 9. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  

Svaralternativer I svært 

liten grad 
I liten 

grad 
I verken stor 

eller liten grad 
I stor 

grad 
I svært 

stor grad 
Gjennom-

snittsskår 
Vet ikke 

Respondenter 

Karlstad (N=6) 0 0 2 3 1 3,8 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Olsborg barnehage 

Olsborg barnehages mål for HMS-arbeidet er delt inn i områdene trivsel, fysiske belastninger og 

støy. Barnehagen ønsker blant annet å «opprettholde god trivsel ved å ivareta de ansattes 

medvirknings- og påvirkningsmulighet, gjensidig respekt og åpenhet». Videre skal fysiske 

belastninger og skader forebygges ved at alle er bevisst riktig arbeidsstilling, høy bevissthet rundt 

ivaretakelse av egen helse, opplæring i løfteteknikker av fysioterapeut, og det skal jobbes med tiltak 

for å redusere støy på alle avdelinger.  

 

Blant respondentene ved Olsborg barnehage oppga flertallet at de i stor grad eller svært stor grad 

opplever å ha kjennskap til enhetens mål for HMS-arbeid, jf. tabell 10. Resultatene gir indikasjoner 

på at målsettingene er gjort kjent blant flertallet av de ansatte.  
 

Tabell 10. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  
Svaralternativer I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I verken stor 

eller liten grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet ikke 

Respondenter 

Olsborg (N=14) 1 0 1 7 3 3,9 2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage 

For denne barnehagen er målet med HMS-arbeidet at «alle har et ansvar for å være med å skape et 

godt arbeidsmiljø. Dette gjør vi gjennom å støtte hverandre, drøfte faglige problemstillinger for å 

sikre at vi er dyktige og skapende medarbeidere for brukerne.» Videre fremkommer det at det skal 

gjennomføres årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte, førstehjelpskurs for alle ansatte 

annethvert år, og risikoanalyser ved behov, og minst hvert femte år. Det skal gjennomføres to 

brannøvelser hvert år, og branninstruks gjennomgås årlig og revideres om nødvendig. 

 

Som det fremgår av tabell 11 på neste side, indikerer resultatene fra spørreundersøkelsen at 

målsettingen i liten grad er gjort kjent for de ansatte.  
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Tabell 11. Opplever du å ha kjennskap til om barnehagen har satt mål for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet?  
Svaralternativer I svært 

liten grad 

I liten 

grad 

I verken stor 

eller liten grad 

I stor 

grad 

I svært 

stor grad 

Gjennom-

snittsskår 

Vet ikke 

Respondenter 

Mellembygd (N=6) 1 2 2 1 0 2,5 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Revisors vurdering 

Samtlige av barnehagene i Målselv kommune har forelagt for revisor barnehagens mål for helse, 

miljø og sikkerhet. Revisjonskriteriet om at Målselv kommune for den enkelte barnehage må ha 

dokumentert mål for helse, miljø og sikkerhet er derfor etter revisors vurdering oppfylt.  

 

Resultatene fra vår spørreundersøkelse indikerer imidlertid at målsettingene ikke er gjort kjent for 

samtlige ansatte i barnehagene. Vi bemerker også at barnehagene i ulik grad har satt konkrete 

målsettinger for det fysiske arbeidsmiljøet. 

 

5.1.2 Oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet for HMS-arbeid 

Revisors funn 

Det fremkommer av kommunens HMS-håndbok hvordan ansvarsfordelingen for HMS-arbeidet er 

strukturert. 

 

HMS-systemansvarlig har ansvar for at HMS-håndboka/lover/forskrifter er oppdatert, tilgjengelig 

og korrekt distribuert, i tillegg til at de skal være kontaktperson for dokumentasjon på HMS-

området. Målselv kommune har i 2018 en nyopprettet stilling, organisasjons- og personalsjef, med 

overordnet ansvar for HMS i kommunen, og som i praksis fungerer som systemansvarlig. 

 

I Målselv kommune er den enkelte enhetsleder HMS-ansvarlig. Ansvaret innebærer at enhetens 

arbeid med HMS skal være i samsvar med kommunens sentrale retningslinjer, og at det er utarbeidet 

lokale rutiner, slik det fremgår i kommunens HMS-håndbok. HMS-ansvarlig må sikre at arbeidet 

med målsettinger, gjennomføring og at evaluering av HMS-arbeidet prioriteres på lik linje med 

annen drift. Større enheter skal opprette arbeidsmiljøgrupper bestående av eksempelvis enhetsleder, 

avdelingsledere og verneombud. Denne gruppa skal stå for planlegging, gjennomføring og 

samordning av HMS-arbeidet i enheten.  

 

Hovedverneombudet er alltid medlem av Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsoppgavene til 

hovedverneombud er å lede, samordne og hjelpe de øvrige verneombudene i problemstillinger 

knyttet til arbeidsmiljøet. Verneombud velges for to år av gangen. Verneombud skal tas med på råd 

og orienteres i saker som har betydning for det lokale arbeidsmiljøet, og ivareta arbeidstakernes 

interesser i så henseende. De tillitsvalgte har rett og plikt til å være med og skape et godt samarbeid 

og arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass.  

 

Revisor etterspurte fra hver av barnehagene dokumentasjon på hvordan de hadde organisert arbeidet 

med helse, miljø og sikkerhet i sin barnehage. Heggelia/Noraførr barnehage hadde oversikt over 

fordeling av ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet. Denne fulgte den samme malen som er i 

kommunens HMS-system, samt at det var kontaktinformasjon til hvem som hadde de forskjellige 

funksjonene. Enhetsleder for Mellembygd oppvekstsenter har opplyst at de ikke har en lignende 

oversikt, og fra de øvrige barnehagene har vi ikke mottatt noen dokumentasjon på dette.  

 

På spørsmålet om de ansatte opplever å ha kjennskap til organiseringen av HMS-arbeidet, hadde 

Olsborg barnehage en gjennomsnittsskår som tilsvarte alternativet i stor grad, mens alle de andre 
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barnehagene hadde noe lavere gjennomsnittsskårer, jf. tabell 12 nedenfor. Ved flere av barnehagene 

indikerer svarfordelingen at det ikke er så kjent blant de ansatte hvordan HMS-arbeidet er organisert 

i barnehagen.  

 
Tabell 12. Opplever du å ha kjennskap til hvordan HMS-arbeidet ved din enhet er organisert?  

Respondenter → Samlet 

(N=81) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellembygd 

(N=6) 
Svaralternativer↓ 

I svært liten grad 3 1 1 0 0 0 1 

I liten grad 24 6 9 3 4 1 1 

I verken stor eller liten 

grad 
18 4 4 0 5 2 3 

I stor grad  18 6 4 4 1 3 0 

I svært stor grad 4 0 1 2 0 0 1 

Gjennomsnittsskår 2,9 2,9 2,7 3,6 2,7 3,3 2,8 

Vet ikke 14 4 3 5 2 0 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om deres kjennskap til hvem som innehar ulike roller i 

HMS-arbeidet ved enheten, herunder verneombud og tillitsvalgt. Det var noen respondenter ved 

enkelte av barnehagene som oppga å ha liten kjennskap til dette, men flertallet av respondentene 

svarte med alternativene enten i stor grad eller i svært stor grad, både når det gjaldt spørsmålet om 

de hadde kjennskap til hvem som er verneombud og hvem som er tillitsvalgt. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen viser at kjennskap til hvem som er tillitsvalgt ved enheten, er noe lavere ved 

de tre minste barnehagene Bjørkeng, Karlstad og Mellembygd sammenlignet med de større 

enhetene. Når det gjaldt spørsmålet om kjennskap til hvem som sitter i arbeidsmiljøutvalget, virket 

et flertall av respondentene å ha liten kjennskap til dette.  

 

Enhetsleder ved Mellembygd oppvekstsenter har opplyst at de kjenner seg igjen i at de ikke har et 

godt nok etablert system for HMS-arbeid, men de håper at en klargjøring av felles HMS-rutiner 

innad i kommunen, gjerne satt i et digitalt system slik at det blir lettere å huske og gjennomføre, 

fører til at dette kommer bedre på plass enn i dag». Kommunalsjef opplyste i oktober 2018 at det 

eksisterende systemet for arbeid med helse, miljø og sikkerhet, i løpet av relativt kort tid ville bli 

omarbeidet og trolig erstattet.  

 

Revisors vurderinger 

Som det fremkommer ovenfor har Heggelia/Noraførr barnehage skriftliggjort oversikt over 

virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med 

helse, miljø og sikkerhet er fordelt. De øvrige fem barnehagene har ikke forelagt for revisor slik 

oversikt.  

 

Revisjonskriteriet om at Målselv kommune for den enkelte barnehage må ha dokumentert oversikt 

over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet 

med helse, miljø og sikkerhet er fordelt er i liten grad oppfylt. 

 

5.1.3 Kartlegging av farer og problemer, risikovurdering og risikoreduserende tiltak 

Revisors funn 

Enhetslederne skal ifølge Prosedyre for vernerunde planlegge vernerunde ved enhetene innen 15. 

mars, og det skal i forbindelse med vernerunden også deles ut et skjema som alle ansatte kan besvare 

som en del av arbeidsmiljøkartleggingen. Det som avdekkes i vernerundene skal danne grunnlaget 

for eventuelle tiltak som iverksettes for å forbedre arbeidsmiljøet, forebygge sykdom og skade, og 
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være utgangspunktet for utarbeidelse av handlingsplaner for hver enkelt avdeling. Rutinen 

Retningslinje for handlingsplan inneholder beskrivelser av hvordan enhetene skal utarbeide 

handlingsplaner basert på funn fra vernerunden. Ifølge kommunens HMS-håndbok skal systemet 

for arbeid med helse, miljø og sikkerhet være tilgjengelig digitalt. Dette skal i tillegg foreligge i 

papirversjon ved enhetene, hvor dokumentasjon på iverksatte kartlegginger og tiltak skal 

oppbevares. 

 

Revisor har blitt forelagt kommunens mal Sjekkliste vernerunde. Ifølge sjekklisten skal det være 

gjennomgang av inneklimafaktorer, herunder temperatur, trekk, luftfuktighet, støv, statisk 

elektrisitet, luftemuligheter, ventilasjon, støy, belysning og orden/renhold. 

 

Revisor har bedt samtlige barnehager forelegge dokumentasjon for sist gjennomførte vernerunde, 

herunder rapporter og handlingsplaner for HMS-arbeid. Vi ba også om eventuell dokumentasjon for 

oppfølging av feil/mangler samt eventuelle risikovurderinger gjennomført siste to år. I tillegg 

etterspurte vi dokumentasjon på gjennomførte risikovurderinger av det fysiske arbeidsmiljøet de 

siste to årene. I spørreundersøkelsen ble de ansatte spurt om de kjente til hvorvidt vernerunde, andre 

typer kartlegginger og tiltak for å forebygge skader og sykdommer hadde blitt gjennomført i løpet 

av 2017. Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at vet ikke var det hyppigst valgte alternativet, 

og det var relativt få som svarte ja.  

 

Andslimoen barnehage 

Ved Andslimoen barnehage ble det i januar 2011 kartlagt risikofaktorer for muskel- og 

skjelettplager. Det ble gjort risikovurderinger av hva som innenfor en rekke områder kan medføre 

fysiske belastninger og skader. Det ble også utarbeidet tiltak for forebygging av skader og fysiske 

belastninger, og en handlingsplan basert på risikovurderingene.  

 

I Andslimoen barnehage ble det ved vernerunde i avdelingene Hestehov og Løvetann i 2012, gitt 

merknader tilknyttet støy fra varmepumpe/ventilasjon, trekk fra vinduer og ytterdør, tørr luft, mye 

støv, utslitte gulvbelegg. Det fremkom, ifølge sjekklisten fra vernerunden, også informasjon om 

arbeidsrelaterte helseplager, blant annet tørr hud, nakke-, skulder- og armplager, ryggplager og 

hodepine.  

 

Det ble altså ikke gjennomført vernerunde i Andslimoen barnehage i 2017. Det kan forklare at 

flertallet av respondentene i barnehagen svarte «vet ikke» og «nei» på vårt spørsmål om de kjenner 

til om vernerunde ble gjennomført dette året, jf. tabell 13 nedenfor. Når det gjelder tiltak for å 

forebygge skader og sykdommer indikerer svarfordelingen at respondentene er delt i oppfatningen 

om denne typen tiltak ble gjennomført ved enheten. Dette indikerer at det i liten grad blir gitt 

informasjon om dette til de ansatte. Vi finner for øvrig de samme indikasjonene ved de andre 

barnehagene i denne undersøkelsen. 

 
Tabell 13. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017? (N=21) 

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge skader 

og sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Andslimoen (N=21) 3 7 11 5 3 13 7 6 8 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Det ble ifølge barnehagestyrer utarbeidet tiltak for hele personalgruppa for å forebygge skader og 

sykdom 18.05.2018, som ble nedfelt i barnehagens HMS-mål for barnehageåret 2018/19. 

Barnehagestyrer ved Andslimoen opplyste at som følge av hennes sykefravær våren 2018, har de 

planlagt å gjennomføre vernerunde i løpet av høsten 2018.   
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Heggelia/Noraførr barnehage 

Vi har mottatt Handlingsplan for et bedre arbeidsmiljø for Heggelia barnehage fra 2015. Av denne 

fremgår det blant annet at det skal gjøres en gjennomgang for å vurdere rutiner. Revisor er forelagt 

barnehagens maler og retningslinjer for gjennomføring av vernerunder. Enhetsleder har imidlertid 

ikke funnet dokumentasjon for gjennomført vernerunde og handlingsplan for HMS. Vernerunde i 

2018 skal ikke ha blitt gjennomført som følge av at barnehagen ønsket å ha med seg vaktmester på 

runden, men de mottok aldri tilbakemelding fra byggforvaltninga på dette.  

 

I forbindelse med dokumentasjon på gjennomført risikovurdering mottok vi Hjelpeskjema for 

risikoanalyse for våren 2017 og våren 2018. Disse skjemaene viste at risikoområdene ved 

barnehagen omfattet støy på avdelingene, kald luft, elektrisk «lukt», panelovner med leker i, 

vanndammer med fare for drukning, fare for fall på is, og mye snø langs gjerder om vinteren. 

Revisor fikk også forelagt handlingsplanene som var utarbeidet på bakgrunn av risikoanalysene, 

hvor det fremgikk hvilke tiltak som skulle iverksettes for å redusere de påviste risikoforholdene.  

 

Tabell 14 nedenfor viser resultatene for hvilke tiltak de ansatte ved Heggelia/Noraførr barnehage 

kjenner til at ble gjennomført i løpet av 2017. Ingen av respondentene har valgt alternativet nei på 

spørsmål om vernerunde har blitt gjennomført, men også her har et flertall benyttet alternativet vet 

ikke. Både muntlige og skriftlige opplysninger tilsier at vernerunde sannsynligvis ikke ble 

gjennomført i 2017, noe som også gjelder de øvrige tiltakene som nevnes i tabellen.  

 
Tabell 14. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017? 

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge 

skader og sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Heggelia/Noraførr (N=22) 0 6 16 4 2 15 7 5 10 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Enhetsleder ved Heggelia/Noraførr barnehage har forelagt dokumentet Evaluering fysisk 

arbeidsmiljø mars 2018. Dette viser dokumentasjon på gjennomgang av utfordringer knyttet til blant 

annet arbeidsstillinger, tilgjengelige hjelpemidler, støy, klima, renhold, og forslag til forbedringer 

av de kartlagte forholdene i de to husene barnehagen er fordelt på. 

 

Bjørkeng barnehage 

Fra Bjørkeng har vi mottatt Sjekkliste for vernerunde datert 28.11.2016, som omfatter alle 

avdelingene ved oppvekstsenteret, og det fremkommer ikke alltid tydelig hvilke funn som gjelder 

for barnehagen. Noen av punktene med tydelig relevans for barnehagen omtaler behov for måling 

av inneklima etter at ombyggingen er ferdigstilt, samt spørsmål om hvorvidt ventilasjonsanlegget 

er dimensjonert og justert etter ombyggingen, mens områdene ergonomi og kontorutstyr/ 

arbeidsutstyr ikke har blitt vurdert. Av arbeidsrelaterte plager ble det rapportert om tørr hud og at 

flere plages av hodepine som kan skyldes luftkvaliteten. Vi har ikke blitt forelagt vernerundeskjema 

for 2017. 

 

Tabell 15 på neste side, viser resultatene for hvilke tiltak de ansatte ved Bjørkeng barnehage kjenner 

til at ble gjennomført i løpet av 2017. Blant annet er det lik fordeling på svaralternativene ja og vet 

ikke, på hvorvidt vernerunde ble gjennomført dette året. Et flertall av respondentene oppga å ikke 

vite hvorvidt det var gjennomført kartlegging av farer/problemer med tanke på risiko for de ansattes 

helse, mens det var delte meninger om det hadde blitt gjennomført tiltak for å forebygge skader og 

sykdommer.  
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Tabell 15. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017?  

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge skader 

og sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Bjørkeng (N=12) 0 6 6 1 4 7 3 4 5 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Karlstad barnehage 

Kommunen mottar bedriftshelsetjenester fra Bedriftshelse Nord, og de utførte i november 2014, 

etter klager fra de ansatte, en kartlegging av inneklimaet i barnehagen ved Karlstad oppvekstsenter. 

Målingene viste blant annet at inneklimaet ikke var tilfredsstillende ved at CO2-nivået lå over 

anbefalte grenser når rommene belastes, samt at det var avvik fra normene når det gjaldt 

temperaturer. De opplistet også en rekke tiltak med forslag til forbedringer som blant annet omfattet 

etablering av solavskjerming der dette manglet, vurdere varmekildene som benyttes, vurdere 

plassering av luftinntak og ventilasjon, samt fortsatt gode renholdsrutiner.  

 

Tabell 16 nedenfor viser resultatene for hvilke tiltak de ansatte ved Karlstad barnehage kjenner til 

at ble gjennomført i løpet av 2017. Resultatene fra Karlstad skiller seg ut ved at halvparten eller 

flere av respondentene har svart ja på at de nevnte tiltakene har blitt gjennomført dette året. Vi har 

imidlertid ikke blitt forelagt vernerundeskjema for dette året.  

 
Tabell 16. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017?  

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge skader 

og sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Karlstad (N=6) 1 5 0 1 4 1 1 3 2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Karlstad barnehage har oversendt Sjekkliste for vernerunde datert 04.04.2018. Foruten de områdene 

som var beskrevet som ok, blir det blant annet rapportert om støy fra ventilasjonsanlegg og 

varmepumpe i vinterhalvåret, at kjøkkenet blir benyttet som personalrom/lekerom/kjøkken, klager 

på renhold, samt planlagt innkjøp av justerbart stellebord for å forebygge arbeidsrelaterte 

helseplager. I barnehagens Sjekkliste for egenkontroll av elektriske installasjoner og utstyr datert 

04.04.2018 fremkommer det ingen avvik i henhold til punktene som ble gjennomgått.  

 

Olsborg barnehage 

Vikarierende barnehagestyrer/enhetsleder ved Olsborg barnehage har opplyst om at det har vært 

vanskelig å finne fram dokumentasjonen som revisor har etterspurt, og at hun kontaktet tidligere 

styrer for hjelp, uten å få noe respons. Hun opplyste videre at hun har sendt over det hun har klart å 

finne. Dette omfatter sjekkliste for vernerunde datert 13.02.2012 og Handlingsplan for 

arbeidsmiljøet datert 16.04.2012. I vernerunden ble blant annet områdene støy, belysning, 

inneklima og ergonomi gjennomgått. Av merknadene ble det påpekt utfordringer med temperatur, 

trekk, ventilasjon, manglende rundvask og vedlikehold og ønsker om arbeidsutstyr for å unngå 

belastninger. Den tilhørende handlingsplanen omtaler diverse tiltak for å bedre arbeidsstillinger og 

belysningen i arbeidslokalene som resultatmål.  

 

Tabell 17 på neste side, viser resultatene på vårt spørsmål om hvilke tiltak de ansatte ved Olsborg 

barnehage kjenner til at ble gjennomført i løpet av 2017. Andelen som har valgt alternativet vet ikke 

utgjør halvparten eller mer av respondentene på samtlige tre områder.  
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Tabell 17. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017?  

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge skader og 

sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Olsborg (N=14) 1 4 9 1 3 10 2 5 7 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage 

Fra Mellembygd mottok vi et analyseskjema for risikovurdering og handlingsplan fra 2015. 

Risikoområdene som var gjennomgått omfattet både ansatte og barn, og var i stor grad relatert til 

fysiske skader/belastninger, brannvern og smittevern. Blant annet var fysisk belastning for ansatte 

(slitasjeskader) prioritert på syvendeplass i skjemaet, og det fremgikk av handlingsplanen at dette 

skulle imøtekommes ved bruk av fysiske hjelpemidler for å unngå unødvendig løfting for de ansatte. 

Enhetsleder har opplyst at dette var siste gjennomførte risikovurdering.  

 

Tabell 18 viser resultatene på vårt spørsmål om hvilke tiltak de barnehageansatte ved Mellembygd 

kjenner til at ble gjennomført i løpet av 2017. Resultatene viser at det er delte meninger blant 

respondentene.  

 
Tabell 18. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017?  

Variabler→ Vernerunde 
Andre typer kartlegginger av farer/problemer 

som kan medføre risiko for de ansattes helse 

Tiltak for å forebygge skader 

og sykdommer 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Mellembygd (N=6) 1 2 3 2 1 3 3 1 2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Revisor mottok også en utfylt sjekkliste for vernerunde ved Mellembygd, datert 29.06.2018, hvor 

en rekke fysiske arbeidsmiljøfaktorer var gjennomgått, blant annet støy, belysning, inneklima, 

ergonomi, og orden/renhold. Det var merknader tilknyttet støy som følge av økt barnetall, at 

varmereguleringen ikke fungerte optimalt, trange lokaler, forbedringsbehov med tanke på rydding 

og renhold, og at luftkvaliteten bør sjekkes. I tillegg mottok vi en udatert utfylt sjekkliste for 

egenkontroll av elektriske installasjoner og utstyr. Foruten de punktene som har blitt vurdert som 

bra eller ok, fremgår det at det er meldt om tørr luft i barnehagen og manglende muligheter for å 

«sjokklufte» når ungene er ute. Videre blir det rapportert om trangt arbeidsrom for de ansatte, dårlige 

kontorstoler som bør skiftes ut med tanke på ergonomi, samt varierende kvalitet på renhold og 

etterlevelse av renholdsrutiner.  

 

Revisors vurdering 

Samtlige av barnehagene i kommunen har dokumentert å ha kartlagt farer og problemer. 

Andslimoen og Heggelia/Noraførr barnehager samt barnehageavdelingen ved Mellembygd kultur- 

og oppvekstsenter har i tillegg forelagt dokumentasjon på å ha vurdert risiko og utarbeidet planer 

for å redusere risiko.  

 

Ved å se på spørreundersøkelsesresultatene for barnehagene samlet gir dette indikasjoner på at flere 

av de barnehageansatte i Målselv kommune ikke har fått informasjon hvorvidt vernerunder, 

kartlegginger av farer og problemer, samt tiltak for å forebygge skader og sykdommer har blitt 

gjennomført. I og med at svarene fra de ansatte ved de ulike barnehagene fordelte seg på samtlige 

svaralternativer i spørreundersøkelsen, og at revisor ikke har blitt forelagt eksempler på vernerunder 

fra 2017, går revisor ut fra at vernerunder ikke ble gjennomført dette året. Enkelte av barnehagene 

har dokumentert at vernerunde ble gjennomført i 2018.  
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Revisjonskriteriet om at Målselv kommune for den enkelte barnehage må ha dokumentert kartlagte 

farer og problemer og på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak 

for å redusere risikoforholdene er til dels oppfylt. 
 

5.1.4 Rutiner for å avdekke/rette opp/forebygge overtredelser i HMS-lovgivningen 

Revisors funn 

Det fremkommer i dokumentet Målsetting systemforklaring og gjennomføring at rådmannen årlig 

skal rapportere til arbeidsmiljøutvalget om hvordan årets mål er oppnådd og hvilke tiltak som 

iverksettes for å oppnå de mål som ikke er nådd.  

 

Kommunen har en overordnet retningslinje for utarbeidelse av rutiner om avviksregistrering og 

behandling, og det fremkommer at «det er rådmannen som er mottaker». Kommunalsjef har opplyst 

at det er nærmeste leder som mottar og behandler alle avvik i avvikssystemet Avviksrutinene skal 

bidra til å «sikre at avviksbehandling og korrigerende tiltak følger samme prinsipper i hele 

kommunen slik at: konsekvensene av avvik begrenses; hvert avvik behandles systematisk slik at vi 

kan lære av våre feil og forbedre oss.»  

 

Kommunens overordnede rutiner for avviksregistrering og avviksbehandling er lagt inn i Compilo. 

Det fremgår at selve registreringen av avviket/varslingen/forslag til forbedring gjøres direkte i 

Compilo. Kommunalsjef har opplyst at barnehagene ikke har egne rutiner for avviksregistrering, og 

at det er enhetsleders ansvar å gi nyansatte opplæring i bruken av avvikssystemet. Revisor har også 

blitt forelagt en PowerPoint-presentasjon med informasjon om hvordan behandle avvik, ment for 

dem som mottar avvikene. Presentasjonen ble vist for enhetslederne ved innføringen av systemet. 

Vi har fått opplyst fra barnehagestyrer ved Bjørkeng barnehage at deler av PowerPoint-

presentasjonen er fremvist for deler av dagens personal. Barnehagestyrer ved Andslimoen 

barnehage oppga at det har blitt gitt opplæring i registrering av avvik på personalmøter, mens 

nyansatte får opplæring i dette som en del av opplæringssamtalene. Avvik knyttet til blant annet 

forbedringsbehov og vedlikehold ved de kommunale byggene meldes i Målselv kommune inn i 

Famac, som går direkte til enhet for byggforvaltning. 

 

Revisor har blitt forelagt en rapport med oversikt over meldte avvik i Famac ved de ulike 

barnehagene fra 2015 til august 2018. Flertallet av avvikene i rapporten omhandlet diverse 

skader/uhell som barn hadde vært utsatt for. Det fremgår av oversikten at de innmeldte avvikene 

innenfor HMS var rangert fra lav, middels til høy alvorlighetsgrad. Avviksrapporten viser at ansatte 

ved Andslimoen, Bjørkeng, Heggelia/Noraførr og Olsborg barnehager har meldt om blant annet 

manglende strøing av uteområder om vinteren, migrene som følge av inneklima, klager på støy, 

vannlekkasje i tak, mangelfullt renhold, og ventilasjonsanlegg som er ute av drift. Avviksrapporten 

inneholdt ikke noen avvik fra barnehageavdelingene ved Karlstad og Mellembygd i den nevnte 

perioden.  

 

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold fremgår av dokumentet Informasjon om varsling. Det 

fremgår blant annet hva varsling innebærer, hvem som skal motta varselet og hvordan varslingen 

skal behandles. Dette lå tilgjengelig i Compilo i mappen for HMS og andre IK-systemer, hvor også 

en lengre og mer utfyllende versjon var lastet opp (Varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i 

Målselv kommune).  

 

I HMS-håndbokas del om Krav til dokumentasjon fremgår det at enhetene oppfordres til å lage 

referater, oppsummering og handlingsplaner i forbindelse med HMS-relaterte saker. Formålet med 

dette dokumentasjonskravet er at det skal fremkomme hvilke rutiner enheten har for å avdekke, rette 
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opp og forebygge brudd på krav fastsatt i eller i medhold av arbeidsmiljølovgivninga. I dokumentet 

Distribusjon og oppdatering av dokumentasjon fremgikk det at hele HMS-systemet skulle legges 

inn på kommunens intranett, og at systemet oppdateres sentralt med meldinger til alle enheter i 

kommunen når det gjøres endringer. HMS-systemet skal, som tidligere nevnt, i tillegg finnes i en 

papirversjon hvor også dokumentasjon på kartlegginger og tiltak som er iverksatt skal oppbevares.  

I Retningslinjer for internt tilsyn fremgår det at formålet med retningslinjen er å sikre at «mål, 

handlingsplaner, retningslinjer og myndighetskrav blir fulgt» og at «det blir skapt et rullerende, 

operativt system der tilbakemeldinger om positive og negative erfaringer er med på å videreutvikle 

aktivitetene omkring HMS-arbeidet.» Dette interne tilsynet skal innebære en granskning av 

virksomheten for å fastslå om HMS-aktivitetene og resultatene av disse er i samsvar med HMS-

systemet, og om de er hensiktsmessige for å oppnå kommunens mål for HMS. Enhetene skal 

rapportere en samlet oversikt over status i HMS-arbeidet til AMU én gang i året, mens rådmannen 

har ansvar for å utføre internt tilsyn på virksomhetsnivå som innebærer gjennomgang av 

dokumentasjon og etterprøving av om systemet fungerer i praksis. Det skal utarbeides en årlig plan 

for gjennomføring av internrevisjoner. Revisor har ikke blitt forelagt eksempler på nevnte 

rapportering fra enhetene til AMU eller gjennomføringer av internrevisjoner.  

 

Gjennom spørreundersøkelsen ba vi de ansatte i barnehagene om å svare på spørsmål om praksisen 

ved tilfeller hvor de oppdager feil/mangler/avvik ved det fysiske arbeidsmiljøet. I tabell 19 nedenfor, 

presenterer vi gjennomsnittsskårene for alle barnehagene samlet og for hver av barnehagene.  

 
Tabell 19. «I tilfeller hvor jeg oppdager feil/mangler/avvik ved det fysiske arbeidsmiljøet og/eller inneklimaet:»  

Respondenter→ Samlet 

(N=80) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ Noraførr 

(N=21) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellembygd 

(N=6) Påstander↓ 

har jeg tilstrekkelig 

oversikt over hvordan 

jeg skal gå frem 

3,7 3,5 3,6 3,8 4 3,8 3,8 

melder jeg fra til 

leder/verneombud 

straks jeg er klar over 

nevnte forhold 

4,3 4,3 4,4 4,4 4 4,5 4,5 

er jeg kjent med hvilke 

tilfeller jeg plikter å 

melde fra til andre 

arbeidstakere 

3,5 3,3 3,4 4 3,3 3,8 3,8 

er jeg kjent med hvor 

avviket skal registreres 

3,6 3,4 4,1 3,5 3,4 3,5 3,7 

vil jeg registrere 

avviket hver gang 

3,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,3 3,3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Samlet sett var respondentene i gjennomsnitt nokså enig i påstandene om de har «tilstrekkelig 

oversikt over hvordan de skal gå frem», at de «melder fra til leder/verneombud straks de blir klar 

over nevnte forhold» og er «kjent med hvor avvik skal registreres». Videre var flertallet av 

respondentene imidlertid verken enig eller uenig i påstandene om at de er kjent med hvilke tilfeller 

de «plikter å melde fra til andre arbeidstakere», og at de vil «registrere avviket hver gang». 

Resultatene indikerer at flertallet av de ansatte ved samtlige barnehager melder fra til 

leder/verneombud når de blir klar over feil/mangler/avvik. Videre indikerer resultatene at 

feil/mangler/avvik i noe mindre grad blir registrert i kvalitetssystemene av den som avdekker 

avviket. Noen respondenter utdypet svarene sine med å vise til at det var begrenset med tid til å 

melde inn avvik, usikkerhet med hensyn til hvor det skal meldes/hva som regnes som avvik, lang 

behandlingstid før innmeldte avvik blir fikset, og at de selv ikke registrerer avvik, men melder ifra 

til nærmeste leder.  
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Revisors vurderinger 

Kommunens rutiner for rapportering og behandling av avvik gjelder for samtlige av kommunens 

barnehager. Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at et flertall av respondentene ved nesten 

samtlige barnehager i stor grad har kunnskap om hvordan de skal gå frem dersom de oppdager 

feil/mangler/avvik ved det fysiske arbeidsmiljøet og/eller inneklimaet, og at dette i stor grad blir 

meldt fra til leder/verneombud. Spørreundersøkelsesresultatene kan imidlertid indikere at 

avvikssystemet ved et flertall av barnehagene ikke blir benyttet som forutsatt.  

 

Revisjonskriteriet om at Målselv kommune må for den enkelte barnehage ha dokumentert at rutiner 

er iverksatt for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av 

helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen er etter revisors vurdering i stor grad, men ikke fullt ut 

oppfylt. 

 

5.1.5 Gjennomgang/overvåkning av internkontrollen 

Revisors funn 

Det fremgår av kommunens HMS-håndbok at det med systematisk overvåkning og vedlikehold av 

det systematiske HMS-arbeidet menes at «man skal kunne klare å dokumentere hvordan 

egenkontrollen av systemet fungerer. Det er forventet at hvert HMS-område sikrer årlig at eget 

system/rutiner fungerer hensiktsmessig».  

 

Fra Andslimoen barnehage mottok vi Kvitteringsliste for gjennomført IK-runder23 for barnehageåret 

2013/14. Det fremgikk at det var gjennomført internkontroll innenfor områdene fysisk arbeidsmiljø 

og ergonomi, arbeidsrutiner, fravær, yrkesskader og avvik, og psykososiale forhold. Av de andre 

punktene i lista fremgikk det at punkt 8 om IK-kvalitetssikring var planlagt gjennomført april/mai 

2014, men det var ikke signert på at dette har blitt gjennomført. Ifølge barnehagestyrer omfatter 

dette punktet å bekrefte at man har kjennskap til hva internkontrollen innebærer. 

 

Revisor har ikke mottatt noen dokumentasjon på gjennomgang og/eller overvåkning av 

internkontroll for HMS-arbeid ved Heggelia/Noraførr barnehage. Enhetsleder ved barnehagen har 

opplyst at de ikke finner dokumentasjon på at internkontrollsystemet og rutiner har blitt revidert. Vi 

har heller ikke mottatt noen skriftlig dokumentasjon på gjennomgang og/eller overvåkning av 

internkontroll for HMS-arbeid ved Bjørkeng, Karlstad og Olsborg barnehage. Enhetsleder ved 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter har opplyst om at de ikke har gjennomført dokumentert 

gjennomgang av internkontrollen.  

 

Resultatene som fremgår av tabell 20 på neste side, viser at respondentene i stor grad ikke visste om 

internkontrollsystemet hadde blitt gjennomgått/revidert. Resultatene gir indikasjoner på at flere av 

de ansatte trolig ikke får informasjon om hvorvidt denne typen tiltak blir iverksatt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Internkontrollrunder 
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Tabell 20. Hvilke av følgende tiltak kjenner du til at har blitt gjennomført ved din enhet i løpet av 2017? 

Variabler og svaralternativer→ Gjennomgang av internkontroll Revidering av internkontroll 

Respondenter↓ Nei Ja Vet ikke Nei Ja Vet ikke 

Andslimoen (N=21) 3 2 16 3 0 18 

Heggelia/ Noraførr (N=22) 3 3 16 3 2 17 

Olsborg (N=14) 1 0 13 2 0 12 

Bjørkeng (N=12) 1 5 6 3 1 8 

Karlstad (N=6) 1 4 1 1 1 4 

Mellembygd (N=6) 1 1 4 0 1 5 

Totalt (N=81) 10 15 56 12 5 64 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Revisors vurderinger 

Det fremgår av revisors funn at det er kun Andslimoen barnehage av kommunens seks barnehager 

som har dokumentert å ha gjennomgått internkontrollen. Denne gjennomgangen er imidlertid datert 

2014, og revisor har ikke mottatt dokumentasjon på at slik gjennomgang blir gjennomført jevnlig.  

 

Revisjonskriteriet om at Målselv kommune må for den enkelte barnehage ha dokumentert at det 

foretas systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som 

forutsatt er etter revisors vurdering ikke oppfylt. 

 

5.1.6 Oppsummering – internkontroll innen HMS 

Når det gjelder internkontroll innenfor HMS har vi vurdert at Målselv kommune for den enkelte 

barnehage 

- har oppfylt revisjonskriteriet om å ha dokumentert mål for helse, miljø og sikkerhet. 

- i liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å ha dokumentert oversikt over virksomhetens 

organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, 

miljø og sikkerhet er fordelt.  

- til dels har oppfylt revisjonskriteriet om å ha dokumentert kartlagte farer og problemer og 

på denne bakgrunn vurdert risiko, samt utarbeidet tilhørende planer og tiltak for å redusere 

risikoforholdene. 

- i stor grad, men ikke fullt ut oppfyller revisjonskriteriet om å ha dokumentert at rutiner er 

iverksatt for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold 

av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. 

- ikke oppfyller revisjonskriteriet om å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av 

internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. 
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5.2 Barnehagenes arbeid med miljørettet helsevern  

 
 

5.2.1 Skriftlige rutiner 

Revisors funn 

Som det fremkommer av kapittel 4.1 og 4.2 i denne rapporten, har avdelingsleder ved Andslimoen 

legekontor oppgitt at barnehagene har et forbedringsbehov når det kommer til å få skriftlige rutiner 

på plass, og at det i «hovedtilsynet» i 2014/15 ble påpekt at internkontrollsystemene knyttet til 

miljørettet helsevern var «lite strukturerte» ved samtlige barnehager. Vi har som tidligere nevnt fått 

opplyst fra kommunen at barnehagene holder på å digitalisere kvalitetssystemet, ved at dokumenter 

skal føres over fra det fysiske systemet og lagres i Compilo. Revisor har blitt forelagt dokumentasjon 

på gjennomført systemrevisjon ved tre av kommunens barnehager: Andslimoen, Heggelia/Noraførr 

og Olsborg, alle datert høsten 2016. Mange av merknadene fra hovedtilsynet i 2014/15 var blitt fulgt 

opp, blant annet ved at barnehagene hadde tatt i bruk Compilo/Kvalitetslosen24 i arbeidet med å få 

på plass rutiner og avviksmelding. Revisors gjennomgang på Compilo viste at det var begrenset 

hvilken dokumentasjon som var lastet opp i systemet. Vi etterspurte derfor dokumentasjon på 

samtlige av barnehagenes interne rutiner innenfor områdene som omtales i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

 

Når det gjelder renhold av barnehagebyggene har kommunen renholds- og arbeidsplaner som blir 

utarbeidet av renholdsleder i samarbeid med renholderne, og ved behov blir også barnehagestyrer 

trukket inn i dette arbeidet. Fra arbeidsleder ved byggforvaltning i Målselv kommune mottok vi 

eksempler på renholdsplaner for samtlige barnehager, med unntak av Bjørkeng og Olsborg.  

 

I det følgende presenterer vi de rutinene som hver av barnehagene har forelagt revisor. 

 

Andslimoen barnehage 

Rutiner vi har mottatt fra Andslimoen barnehage inkluderer HMS System – Retningslinjer for 

håndtering av helsefarlige stoffer, Retningslinjer for rydding, påkledning og avkledning, 

Retningslinje for brannforebyggende arbeid, Avvik og avvikshåndtering.  

 

 

                                                 
24 Kvalitetssystem for blant annet dokument- og avvikshåndtering.  

Revisjonskriterier  

Målselv kommune må for den enkelte barnehage ha  
• skriftlige rutiner for å sikre ivaretakelse av krav i forskriften om: 

o informasjon til foreldre/foresatte 

o renhold 

o smittevern 

o luftkvalitet 

o temperaturregulering og ventilasjon 

o belysning 

o lyd 

o sanitære forhold 

o drikkevann 

o avfallshåndtering 

• og kunne dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller relevante krav for at virksomheten er 

tilrettelagt og drevet slik at forskriftens bestemmelser oppfylles. 

 
Kilde: Forskrift om miljørettet helsevern m.v. og veileder til forskrift om miljørettet helsevern m.v. 
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Noraførr/Heggelia barnehage 

Som nevnt i kapittel 5.1.1 har barnehagestyrer oppgitt at de ved Noraførr/Heggelia barnehage 

arbeidet med å samle internkontrollsystemet i ett system, men at de ikke hadde kommet helt i mål 

med dette arbeidet. Av arbeidsdokumentet som revisor mottok fra barnehagestyrer fremgår det 

beskrivelser av rutiner for temperaturmålinger på kjøl og frys, håndtering og lagring av matvarer, 

produksjon av mat, søppelhåndtering, renhold, ettersyn og vurdering av ute- og inneareal, samt 

melding av avvik for de nevnte områdene. Av innholdsfortegnelsen til dokumentet forstår vi at det 

også skal inneholde rutiner for smitteverntiltak når et barn blir syk, håndvask, håndtering av klager 

på innemiljø, belysning og lydforhold, samt fremgangsmåte ved mistanke om dårlig vann.  

 

Olsborg barnehage 

Vi har ikke mottatt dokumentasjon på Olsborg barnehages arbeid med rutiner knyttet til miljørettet 

helsevern.  

 

Bjørkeng barnehage 

Av rutinene vi mottok fra Bjørkeng barnehage omfattet disse blant annet tiltak ved utbrudd av 

smittsomme sykdommer, vurderinger av når barn bør holdes hjemme fra barnehagen samt 

beskrivelser av diagnoser, vask av barnas vannflasker, vask av smekker o.l., sjekkliste for 

gjennomgang av uteområder, og eksempel på renholdslogg for avdelingen Kalvhauet.  

 

Karlstad barnehage 

Revisor fikk opplyst fra Karlstad at de hadde gjennomført risikovurdering og utarbeidet 

handlingsplan for reduksjon av risikoforhold, og revisor ble forelagt Beredskapsplan/ 

risikovurdering for Karlstad oppvekstsenter avdeling barnehage, datert 05.04.2018. Planen 

inneholdt rutinepunkter for blant annet smittevern, og rutiner for situasjoner hvor barnehagen 

skal/bør ta kontakt med foreldre/foresatte.  

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage 

Oversendelsen av dokumentasjon fra Mellembygd inkluderte eksempel på logg for «flaskevask», 

liste for sjekk av porter, logg for vask av potteholder, oversikt førstehjelpsutstyr, sjekkliste for 

mathygiene, og generelle hygieneråd.  

 

 

I spørreundersøkelsen ble de barnehageansatte spurt om barnehagen har skriftlige rutiner innenfor 

diverse områder knyttet til krav i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Respondentene kunne benytte alternativene ja, nei og vet ikke. Resultatene er presentert i diagram 

125, på neste side. Andelen respondenter som har svart vet ikke er relativt høye på nesten samtlige 

områder, med unntak av innenfor områdene «smittevern» og «renhold», der alternativet ja er valgt 

av over halvparten av respondentene. Det at så mange har benyttet alternativet vet ikke betyr ikke 

nødvendigvis at barnehagen ikke har utarbeidet skriftlige rutiner innenfor de nevnte områdene. Det 

gir imidlertid en indikasjon på at en stor andel av de ansatte ikke er gjort kjent med hvorvidt disse 

finnes. Enhetsleder for Mellembygd kultur- og oppvekstsenter har påpekt at spørreundersøkelses-

resultatene i seg selv forteller at rutinene ikke er gode nok.  

                                                 
25 Resultater for barnehagene enkeltvis ligger som vedlegg i slutten av rapporten.  
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Diagram 1. Har barnehagen skriftlige rutiner innenfor følgende områder: 

 
Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Det følger av krav i forskrift om miljørettet helsevern at leder av virksomheten skal sørge for at det 

uoppfordret gis relevant informasjon til foresatte om forhold ved virksomheten som kan ha negativ 

innvirkning på barnas helse. På spørsmål om de ansattes opplevelser av barnehagens 

kommunikasjon med foreldre/foresatte26 på dette området, tilsvarer det samlede gjennomsnittet for 

barnehagene i Målselv kommune alternativet verken god eller dårlig, jf. tabell 21. Olsborg 

barnehage fikk høyeste gjennomsnittskår på dette området. Mellembygd fikk laveste 

gjennomsnittskår, men enhetsleder og avdelingsleder opplever at de har gode rutiner for 

kommunikasjon med foreldrene. 

 
Tabell 21. Hvordan opplever du barnehagens kommunikasjon med foreldre/foresatte når det gjelder forhold i 

barnehagen som kan ha negativ innvirkning på barnets helse? 

Respondenter → Samlet 

(N=81) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellembygd 

(N=6) Svaralternativer↓ 

Svært dårlig 5 1 3 0 0 0 1 

Nokså dårlig 6 2 2 0 2 0 0 

Verken god eller dårlig 25 6 8 2 3 3 3 

Nokså god 27 5 6 8 4 3 1 

Svært god 7 2 2 1 2 0 0 

Gjennomsnittsskår 3,4 3,4 3,4 3,9 3,5 3,5 2,8 

Vet ikke 10 4 1 3 1 0 1 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Revisors vurderinger 

Som det fremkommer av revisors funn har barnehagene i Målselv kommune forelagt få skriftlige 

rutiner med relevans for miljørettet helsevern for å ivareta barnas innemiljø. Revisor er ikke forelagt 

skriftlige rutiner ment for å sikre barnehagenes ivaretakelse av krav i forskriften om luftkvalitet, 

temperaturregulering og ventilasjon, belysning, lyd, sanitære forhold og drikkevann.  

 

Andslimoen barnehage har dokumentert for revisor at de har skriftlige rutiner for renhold. Av 

rutinene fra Noraførr/Heggelia barnehage samt renholdsplan for barnehagen, fremgår det at 

kommunen kan dokumentere skriftlige rutiner for området renhold og søppelhåndtering. Revisor 

har ikke mottatt dokumentasjon på rutiner knyttet til Olsborg barnehages arbeid med miljørettet 

helsevern. Bjørkeng barnehage har skriftlige rutiner for områdene smittevern og renhold. Karlstad 

barnehage har forelagt skriftlige rutiner for smittevern, renhold og informasjon til foreldre/foresatte. 

Fra Mellembygd barnehage har revisor blitt forelagt rutiner knyttet til hygiene som kan regnes som 

en type smittevern, samt renholdsplan for barnehagen.  

 

Revisjonskriteriet om at Målselv kommune må for den enkelte barnehage ha skriftlige rutiner for å 

sikre ivaretakelse av krav i forskriften er etter revisors vurdering ikke oppfylt. 

 

  

                                                 
26 Med kommunikasjon understrekte vi i spørreundersøkelsen at vi her mente hvorvidt barnehagen i nødvendig 

utstrekning formidler informasjon til foreldre/foresatte som kan ha innvirkning på barnas helse. 
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5.2.2 Dokumentasjon på tilfredsstillende innemiljø i barnehagene 

Revisors funn 

Som nevnt i kapittel 4.2 fremkom det av «hovedtilsynet» i 2014/15, at en fremtredende mangel ved 

barnehagenes internkontrollsystemer, innebar at de ikke inneholdt elementer for gjennomføring, 

kontroll og registreringer av funn og tiltak i arbeidet med miljørettet helsevern.  

 

Av kapittel 5.1.3 fremkom det at kun Karlstad barnehage har forelagt dokumentasjon for revisor på 

gjennomført måling av inneklimafaktorer. Sammen med rutinene vi mottok fra Andslimoen 

barnehage var også et skjema fra en tilstandsanalyse for barnehagebygget, datert 21.09.2012. I 

skjemaet fremgår det at barnehagestyrer har vurdert ulike forhold knyttet til vedlikehold av 

barnehagebygget, herunder blant annet om det var taklekkasjer, skader på bygget, hvordan bygget 

var å renholde, om inneluften føles behagelig og hvordan bygget er med tanke på 

temperaturregulering. Fra Mellembygd har revisor fått opplyst at det ble gjennomført kartlegging 

av inneklima i 2014/2015, men at de ikke har klart å finne igjen rapport fra dette. Vi fikk opplyst 

fra driftsleder for byggforvaltning i Målselv kommune at et par barnehager hadde i møte med 

byggforvaltninga og barnehagemyndigheten oppgitt å ha gjennomført undersøkelse av inneklimaet 

i barnehagen. Driftsleder hadde imidlertid ikke mottatt noen dokumentasjon på dette fra de 

barnehagene det gjaldt.  

 

På spørsmål om det hadde blitt gjennomført kartlegginger knyttet til inneklimaet ved arbeidsplassen, 

og eventuelt når dette ble gjort sist, viser resultatene, som presentert i tabell 22, at de aller fleste 

respondentene oppga å ikke vite om dette hadde blitt gjennomført. Om lag én av fire av 

respondentene ved barnehagene Heggelia/Noraførr og Bjørkeng oppga at siste kartlegging var gjort 

i løpet av de siste 12 månedene, mens ingen respondenter ved de andre barnehagene hadde valgt 

dette alternativet.  

 
Tabell 22. Har det blitt gjennomført kartlegging av forhold knyttet til inneklimaet ved din arbeidsplass? Hvis ja, når var 

siste kartlegging?  

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Manglende dokumentasjon på gjennomførte målinger/kartlegginger av inneklimafaktorer og annen 

dokumentasjon som viser hvorvidt barnehagene har et tilfredsstillende innemiljø, sett opp mot 

spørreundersøkelsesresultatene, indikerer at barnehagene i Målselv kommune ikke har klare 

systemer for denne typen tiltak.  

  

Respondenter → Totalt 

(N=79) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellembygd 

(N=6) Svaralternativer↓ 

Nei, det har ikke blitt gj.ført.  9  4 3 0 1 0 1 

Ja, mer enn 2 år siden 7 2 3 1 0 1 0 

Ja, 1-2 år siden 5 0 2 1 1 10 0 

Ja, i løpet av de siste 12 mnd. 8 0 5 0 3 0 0 

Vet ikke 50 14 9 12 7 3 5 
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Revisors vurderinger 

Det er kun Karlstad som har forelagt dokumentasjon på gjennomført måling av inneklimafaktorer; 

rapport fra en inneklimakartlegging utført av kommunens bedriftshelsetjeneste. Rapporten viser 

imidlertid at innemiljøet i denne barnehagen ikke er tilfredsstillende med tanke på at oppfyllelse av 

bestemmelser i forskrift om miljørettet helsevern m.v.  

 

Revisjonskriteriet om at Målselv kommune må for den enkelte barnehage kunne dokumentere at 

innemiljøet tilfredsstiller relevante krav for at virksomheten er tilrettelagt og drevet slik at 

forskriftens bestemmelser oppfylles er etter revisors vurdering ikke oppfylt.  

5.2.3 Oppsummering – internkontroll innen miljørettet helsevern 

Når det gjelder internkontroll innen miljørettet helsevern har vi vurdert at Målselv kommune for 

den enkelte barnehage  

- ikke oppfyller kriteriet om å ha skriftlige rutiner for å sikre ivaretakelse av krav i forskriften. 

- ikke oppfyller kriteriet om å dokumentere at innemiljøet tilfredsstiller relevante krav for at 

virksomheten er tilrettelagt og drevet slik at forskriftens bestemmelser oppfylles.  

 

5.3 Konklusjon 

På bakgrunn av revisors funn og vurderinger konkluderer vi på underproblemstilling b med at 

Målselv kommune til dels har internkontroll i kommunens barnehager som er i tråd med gjeldende 

regelverk og anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø. Revisor begrunner dette med at det 

i våre undersøkelser ble påvist mangler i henhold til dokumentasjon på barnehagenes praksis for 

blant annet risikovurderinger, vernerunder og gjennomgang av internkontroll, for å ivareta de 

ansattes arbeidsmiljø. Samtlige barnehager mangler et helhetlig internkontrollsystem for å sikre 

ivaretakelse av kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
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6 KONKLUSJON PÅ PROBLEMSTILLING 1 

Ivaretar Målselv kommune et forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i sine barnehager 

i tråd med regelverk og anbefalinger? 
 

Barnehager skal blant annet ha tilfredsstillende inneklima. Godkjenningsordningen i forskrift om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at miljøet i barnehager fremmer blant annet 

helse, trivsel og miljømessige forhold. Som det fremkom i kapittel 4 har selve 

godkjenningsprosessen ikke vært gjennomført i henhold til revisjonskriteriene vi utledet fra forskrift 

om miljørettet helsevern i barnehager og skoler § 6. Målselv kommune har gitt godkjenning til 

samtlige av kommunens barnehager. Vår konklusjon på underproblemstilling a er at kommunens 

barnehagebygg er ikke rettidig godkjent i samsvar med krav i forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler. 

 

Det skal være etablert et internkontrollsystem slik at bestemmelsene i forskriften om miljørettet 

helsevern i barnehager og skole overholdes. Det skal også utføres systematisk helse-, miljø- og 

sikkerhetsarbeid for å sikre arbeidstakernes arbeidsmiljø. Våre vurderinger av internkontrollen på 

disse områdene gjelder barnehagenes dokumenterte rutiner og prosedyrer. Det var variasjoner i våre 

funn i de ulike barnehagene når det gjelder internkontroll innen HMS, jf. våre funn og vurderinger 

i kapittel 5. Barnehagene hadde få skriftlige rutiner for å sikre ivaretakelse av krav i forskriften og 

kun en barnehage kunne dokumentere at inneklima var i henhold til krav, jf. våre funn og 

vurderinger i kapittel 6. Vår konklusjon på underproblemstilling b er at Målselv kommune til dels 

har internkontroll i kommunens barnehager som er i tråd med gjeldende regelverk og 

anbefalinger for inneklima og fysisk arbeidsmiljø. 

 

Revisors samlede konklusjon på problemstilling 1 er at Målselv kommune til dels ivaretar et 

forsvarlig fysisk arbeidsmiljø og inneklima i tråd med regelverk og anbefalinger. 
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7 VEDLIKEHOLD OG INNEKLIMA I BARNEHAGEBYGG 

 

Har kommunen satt egne mål for vedlikehold og inneklima i barnehagebygg? Har 

kommunen systemer og rutiner som sikrer at disse målene etterleves? 

7.1 Målsettinger om vedlikehold og inneklima i barnehagebygg 

Revisors funn 

Som allerede nevnt har kommunen opplyst at de ikke har fastsatt egne mål for vedlikehold og 

inneklima i barnehagebygg. Revisor kan dermed ikke gjøre vurderinger av hvorvidt kommunen har 

systemer og rutiner som sikrer at disse målene etterleves.  

 

Byggforvaltninga gjennomførte i 2012/2013, ifølge driftsleder, en tilstandsanalyse av kommunale 

formålsbygg, herunder også barnehagebygg. Revisor har som nevnt i kapittel 4.2, etterspurt 

eksempler på planer for forvaltning og drift og tilstandsanalyser for barnehagene i Målselv 

kommune. Vi fikk opplyst fra kommunalsjef at de ikke har slike planer, og at det ikke har blitt 

gjennomført tilstandsanalyser i alle av kommunens barnehager. Revisor mottok et eksempel på en 

tilstandsanalyse fra 2012 for Skjold barnehage (det som i dag er Bjørkeng oppvekstsenter avdeling 

Kalvhauet).  

 

I det daglige har byggforvaltninga flere oppgaver knyttet til vedlikehold av barnehagebyggene, og 

de mottar, ifølge driftsleder, hver dag flere avvik fra barnehagene. Barnehagene melder om avvik 

gjennom FamacWeb, og de innmeldte avvikene går direkte til byggforvaltninga som har ansvar for 

å følge de opp. Videre oppga driftsleder at arbeidsbelastningen ved enheten er høy, og at de er fire 

driftsoperatører/vaktmestere som skal levere ambulerende tjenester til de kommunale byggene i 

Målselv.  

 

7.2 Konklusjon 

Det er revisors konklusjon på problemstilling 2 at Målselv kommune ikke har satt egne mål for 

vedlikehold og inneklima i barnehagebygg. Det må imidlertid påpekes at kommunen har systemer 

og rutiner knyttet til vedlikehold og inneklima i barnehagebygg, som presentert tidligere i rapporten.  
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8 OPPLEVELSE AV FYSISK ARBEIDSMILJØ OG INNEKLIMA 

 

Hvordan opplever de ansatte i barnehagene det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet? 
 

Revisors funn 

Problemstillingen er besvart gjennom spørreundersøkelse til de ansatte, og resultatene på spørsmål 

med relevans for denne presenteres her.  

 

Fysisk utforming av barnehagene 

De ansatte ble stilt en rekke spørsmål angående deres opplevelser knyttet til den fysiske utformingen 

av barnehagene. Resultatene i tabell 23 viser at flere av de barnehageansatte mener at 

barnehagebygget i liten grad er utformet på en måte som tar hensyn til at arbeidstakere med nedsatt 

funksjonsevne skal kunne arbeide i virksomheten.  

 
Tabell 23. «I hvor stor grad opplever du at bygget du jobber i er utformet på en måte som tar hensyn til at arbeidstakere 

med nedsatt funksjonsevne skal kunne arbeide i virksomheten?»  
Respondenter→ Samlet 

(N=81) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellem-

bygd (N=6) Svaralternativer↓ 

I svært liten grad 13 3 5 1 2 2 0 

I liten grad 28 8 10 1 4 3 2 

I verken stor eller liten grad 24 7 3 5 5 1 3 

I stor grad  9 2 1 4 1 0 1 

I svært stor grad 1 0 0 1 0 0 0 

Gjennomsnittsskår 2,4 2,4 2,0 3,3 2,4 1,8 2,8 

Vet ikke 6 1 3 2 0 0 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

I de aller fleste fritekstkommentarene ble det av respondentene omtalt utfordringer knyttet til bruk 

av rullestol i barnehagelokalene. Det var også flere som påpekte at hvorvidt barnehagen var tilpasset 

arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne var avhengig av hvilken form for funksjonsnedsettelse det 

var snakk om, uten at dette ble utdypet videre. Enhetsleder ved Mellembygd kultur- og 

oppvekstsenter opplyste at de har relativt nye lokaler som etter hennes mening er hensiktsmessig 

utformet for å ta hensyn til arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, og at arbeidstakere med særskilte 

funksjonshemminger vil ved behov motta bistand fra Hjelpemiddelsentralen. 

 

Nedenfor presenterer vi resultatene på spørsmålet «I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplass 

samlet sett er fysisk utformet og innredet på en slik måte at uheldige fysiske belastninger og/eller 

skader forebygges, med tanke på barnehagebygget?», jf. tabell 24 nedenfor.  

 
Tabell 24. «I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplass samlet sett er fysisk utformet og innredet på en slik måte at 

uheldige fysiske belastninger og/eller skader forebygges med tanke på barnehagebygget?» 

Respondenter→ Samlet 

(N=80) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellem-

bygd (N=6) 
Svaralternativer↓ 
I svært liten grad 17 4 9 1 2 1 0 

I liten grad 21 1 6 8 3 2 1 

I verken stor eller liten grad 22 11 3 0 4 3 1 

I stor grad  17 4 3 4 2 0 4 

I svært stor grad 2 0 1 1 0 0 0 

Gjennomsnittsskår 2,6 2,8 2,1 2,7 2,3 2,3 3,5 

Vet ikke 1 1 0 0 0 0 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Tabellen ovenfor viser at de barnehageansatte, i verken stor eller liten grad opplever at 

barnehagebygget samlet sett er fysisk utformet og innredet på en slik måte at uheldige fysiske 

belastninger og/eller skader kan forebygges. Resultatene samlet var nokså jevnt fordelt på fire 

svaralternativer. Ved tre barnehager tilsvarer gjennomsnittet blant respondentene alternativet i liten 

grad. Ut fra resultatene er det noe delte meninger blant respondentene ved samtlige barnehager, og 

spesielt ved Olsborg og Bjørkeng. Det var flere respondenter som valgte å kommentere sine svar på 

dette spørsmålet. Ansatte ved Andslimoen barnehage kommenterte blant annet at barnehagebygget 

er dårlig tilpasset med tanke på areal i forhold til antall barn. Flere respondenter viste også til ønske 

om bedre muligheter for å unngå tunge løft. Ansatte ved Heggelia/Noraførr barnehage oppga at det 

var ønskelig med mer hyppig renhold, samt mer tilrettelegging for å unngå tunge løft. Flere 

enkeltrespondenter ved denne barnehagen opplevde utfordringer med store vannansamlinger 

utenfor barnehagen på våren. Det var seks av de ansatte ved Olsborg som kommenterte svarene sine, 

og nesten samtlige av disse påpekte at det burde være mer fysisk lukket mellom avdelingene, blant 

annet for å redusere støy. I tillegg var det noen som mente at det var harde gulv i barnehagen. Det 

ble i kommentarer fra ytterligere respondenter beskrevet blant annet manglende muligheter for 

gjennomlufting, og små toaletter. 

 

I tabell 25 nedenfor, presenterer vi resultatene på spørsmålet om i hvor stor grad de ansatte opplever 

at uteområdene er fysisk utformet og innredet slik at uheldige fysiske belastninger og/eller skader 

kan forebygges. Som vi ser av tabellen virker respondentene samlet sett å være noe delte, som også 

kan sies om resultatene enkeltvis ved om lag samtlige barnehager.  

 
Tabell 25. «I hvor stor grad opplever du at din arbeidsplass samlet sett er fysisk utformet og innredet på en slik måte 

at uheldige fysiske belastninger og/eller skader forebygges med tanke på uteområdene?» 
Respondenter→ Samlet 

(N=79) 

Andslimoen 

(N=20) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellembygd 

(N=6) 
Svaralternativer↓ 
I svært liten grad 6 2 4 0 0 0 0 

I liten grad 21 3 6 4 5 1 2 

I verken stor eller liten grad 25 10 7 2 3 2 1 

I stor grad  24 4 4 7 3 3 3 

I svært stor grad 3 1 1 1 0 0 0 

Gjennomsnittsskår 3 3 2,6 3,4 2,8 3,3 3,2 

Vet ikke 0 0 0 0 0 0 0 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
 

Det var 15 ansatte ved Andslimoen barnehage som ga fritekstkommentarer til spørsmål om 

uteområdene ved barnehagen. Disse respondentene omtalte store utfordringer knyttet til snømåking 

og bortleding av smeltevann, samt et behov for sykkelstier, større lekeområde og 

oppgradering/sikring av eksisterende lekeapparater. Ved Bjørkeng var det flere av respondentene 

som oppga at barnehagen hadde tunge porter som var vanskelige å åpne, og mangel på utelys. 

Flertallet av respondentene ved både Karlstad og Olsborg viste til problemer knyttet til store 

ansamlinger av vann på uteområdene om våren. Ved Heggelia/Noraførr viser en oppsummering av 

de 19 kommentarene at ansatte mener det er store utfordringer med holkeføre rundt barnehagen om 

vinteren som følge av dårlig drenering fra taket og manglende strøing og mye støv om sommeren. 

Enkelte respondenter ønsket sikring av hovedport og mer asfalt rundt barnehagen. Det ble også ved 

denne barnehagen meldt om utfordringer med store vannansamlinger utenfor barnehagen på våren. 

 

Fysisk belastende oppgaver 

Vi spurte barnehageansatte om i hvor stor grad de opplever at det ved deres arbeidsplass var lagt til 

rette for variasjon i arbeidet, jf. tabell 26 på neste side. Helhetsinntrykket er at et flertall av de ansatte 

ved samtlige barnehager i Målselv kommune virker å være fornøyde med tilretteleggingen innenfor 
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dette området, også sett i lys av det var et lite mindretall av de spurte som valgte alternativet i liten 

grad og ingen som valgte i svært liten grad. 

  
Tabell 26. «Med tanke på fysisk belastende arbeidsoppgaver, i hvor stor grad opplever du at det ved din arbeidsplass 

er lagt til rette for variasjon i arbeidet?» 

Respondenter→ Samlet 

(N=80) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/Noraførr 

(N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=5) 

Mellem-

bygd (N=6) Svaralternativer↓ 

I svært liten grad 0 0 0 0 0 0 0 

I liten grad 10 4 3 1 2 0 0 

I verken stor eller liten grad 18 4 6 3 4 1 0 

I stor grad  42 12 8 8 6 3 5 

I svært stor grad 10 1 5 2 0 1 1 

Gjennomsnittsskår 3,6 3,5 3,7 3,8 3,3 4 4,2 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Som det fremgår av tabell 27 nedenfor, opplever respondentene samlet sett i verken stor eller liten 

grad at det var lagt til rette for å unngå tunge løft og ensidig gjentakelsesarbeid. Som for de andre 

spørsmålene, var respondentene delte i sine oppfatninger om hvorvidt det er lagt til rette for dette, 

spesielt ved de større barnehagene. Det er kun ved Olsborg barnehage at et flertall av respondentene 

har benyttet de høyest rangerte alternativene.  
 
Tabell 27. «Med tanke på fysisk belastende arbeidsoppgaver, i hvor stor grad opplever du at det ved din arbeidsplass 

er lagt til rette for å unngå tunge løft og ensidig gjentakelsesarbeid?» 
Respondenter→ Samlet 

(N=80) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/Noraførr 

(N=22) 

Olsborg 

(N=14) 

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=5) 

Mellem-

bygd (N=6) 
Svaralternativer↓ 

I svært liten grad 4 0 4 0 0 0 0 

I liten grad 20 6 4 2 6 1 1 

I verken stor eller liten grad 30 11 8 2 3 4 2 

I stor grad  26 4 5 10 3 1 3 

I svært stor grad 1 0 1 0 0 0 0 

Gjennomsnittsskår 3 2,9 2,8 3,6 2,8 3 3,3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Flere av respondentene uttrykte i fritekstkommentarer at de ønsker flere hjelpemidler i forbindelse 

med løfting og stell av barn. Fritekstkommentarene fra ansatte ved Andslimoen viste til at antall 

rømningsveier begrenses om vinteren som følge av snøfall. Også ved Heggelia/Noraførr viste 

respondentene til behov for bedre brøyting om vinteren for å unngå blokkerte rømningsveier, samt 

et behov for senger som begrenser den fysiske belastningen for de ansatte i forbindelse med legging. 

Tre respondenter ved Karlstad omtalte i sine kommentarer at det var behov for et stellebord med 

mulighet for heving og senkning. Ved Olsborg fremkom det av et par kommentarer ønske om 

«rullestoler uten rygg» for å begrense belastningsskader og unødvendig bøying, spesielt i 

påkledningssituasjoner.  

 

Overordnet opplevelse av inneklimafaktorer 

I spørreundersøkelsen spurte vi de barnehageansatte om hvordan de opplevde en rekke ulike forhold 

knyttet til inneklima. De ansatte kunne avgi rangordnede svar fra svært dårlig til svært god, i tillegg 

til alternativet vet ikke. Resultatene er presentert i tabell 28 på neste side. Samlet sett er det kun 

«drikkevannet» som i gjennomsnitt oppleves som godt, mens «luftkvaliteten», «temperatur-

regulering» og «muligheter for reduksjon av støy/vibrasjoner» oppleves i gjennomsnitt som dårlig. 

«Arbeidet med smittevern» er et av de områdene som oppleves som midt mellom alternativene 

verken godt eller dårlig og godt, og her har fire av seks barnehager vurdert dette som godt. 

Gjennomsnittet for «avfallshåndtering» og «belysning» tilsvarte også midt mellom alternativene 

verken godt eller dårlig og godt. Olsborg barnehage utmerker seg med relativt høye 
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gjennomsnittsskårer på flere av områdene, med unntak av «muligheter for reduksjon av 

støy/vibrasjoner» hvor gjennomsnittsskåren tilsvarer alternativet svært dårlig.  

 
Tabell 28. «Hva er din opplevelse av følgende forhold ved din arbeidsplass:». Gjennomsnittsskårer. 

Respondenter Samlet 

(N=81) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14)  

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellem-

bygd (N=6) Variabler↓ 

Luftkvaliteten  2,4 2,1 2 3,6 2,3 1,8 2,3 

Temperaturreguleringen 2,4 2,3 2 3,7 2,1 2,8 1,5 

Ventilasjon 2,6 2,4 2,4 3,4 2,4 2,5 2,2 

Muligheter for reduksjon 

av støy/vibrasjoner 

2,1 2 2,1 1,4 2,3 2,4 3,5 

Renhold av bygget 3,1 3,3 2,6 3,4 2,6 3,3 3 

Sanitære forhold 3,3 3,5 2,8 3,7 3,3 3,7 3,8 

Avfallshåndtering 3,5 3,4 3,4 3,9 3,6 3,3 3,5 

Drikkevannet  4,1 4,4 4,5 4,3 3,6 3,2 3,2 

Belysningen 3,5 3,6 3 4,1 3,4 3,5 4,2 

Arbeidet med smittevern 3,5 3,9 2,9 3,7 3,8 3,7 3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Enhetsleder ved Mellembygd kultur- og oppvekstsenter har forklart at temperaturregulering av 

varmeanlegget har over tid vært en utfordring, og de er ment å melde inn dette slik at 

vaktmester/leverandør av anlegget kan se på det, som kan ta noe tid før det blir justert. Hun la til at 

de ikke er sikre på hvor store problemer det egentlig er med luftkvaliteten/ventilasjonen da det ikke 

foreligger noen luftmåling å vise til. Hun mener derfor at det er viktig å få gjennomført en slik 

måling.  

 

Respondentenes opplevelse av hvorvidt vedlikeholdet på arbeidsplassen er på det nivået det burde 

være for å ivareta et godt inneklima innenfor ulike områder, er presentert i tabell 29 nedenfor. Av 

gjennomsnittsskårene tolker revisor at de ansatte i liten grad opplevde at vedlikeholdet var på det 

nivået det bør være for å ivareta et godt inneklima for «varme, kulde, trekk, luftfuktighet» og «støy-

/lydnivå, vibrasjoner».  

 
Tabell 29. «Samlet sett, i hvor stor grad opplever du at vedlikeholdet ved din arbeidsplass er på det nivået det bør være 

for å ivareta et godt inneklima innenfor følgende områder?» Gjennomsnittsskårer. 

Respondenter Samlet 

(N=80) 

Andslimoen 

(N=22) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 

(N=14)  

Bjørkeng 

(N=12) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellem-

bygd (N=5) Variabler↓ 

Varme, kulde, 

trekk, luftfuktighet 

2,4 2,3 1,9 3,4 2,5 2,7 1,5 

Luftkvalitet/-

forurensing  

2,6 2,4 2,4 3,6 2,7 2,5 1,5 

Støy-/lydnivå, 

vibrasjoner  

2,2 2,1 1,9 1,9 2,5 2,8 3,3 

Belysning, stråling 3,3 3,1 3 4 3,2 3,6 4 

Ergonomi, 

sklisikring  

2,9 2,6 2,9 3,5 2,8 3 2,8 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

På de på øvrige områdene vi ba dem vurdere (luftkvalitet/-forurensing, belysning/stråling og 

ergonomi/sklisikring), viser gjennomsnittsskårene at de ansatte i verken stor eller liten grad 

opplevde at vedlikeholdet var på et passende nivå. Resultatene indikerer også at det er enkelte 

områder som er gjenstand for mer vedlikehold enn andre, jf. variasjonen i resultatene fra 

barnehagene ved Olsborg, Karlstad og Mellembygd. Resultatene indikerer at de ansatte 

gjennomsnittlig ikke opplevde å være spesielt fornøyd med vedlikeholdet på flere av de områdene 

som vi hadde bedt dem vurdere, jf. variablene i tabellen.  
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Respondentene ble stilt et oppfølgingsspørsmål om det er noen områder relatert til vedlikehold27 av 

arbeidsplassen som kunne vært forbedret, hvorpå de kunne besvare spørsmålet med fritekst-

kommentarer. Flere av kommentarene fra ansatte ved Andslimoen påpekte at bygget var i dårlig 

forfatning og at det var et stort behov for oppgraderinger og bedre vedlikehold. Respondenter fra 

Heggelia/Noraførr mener at det er behov for oppgraderinger ved barnehagen, med særskilt 

henvisning til bedre mulighet for varmeregulering. Ytterligere kommentarer fra ansatte ved de andre 

barnehagene viste til behov for et bedre generelt vedlikehold av byggene.  

 

Luftkvalitet 

Med tanke på luftkvalitet ble respondentene presentert en rekke påstander, og fikk muligheten til å 

krysse av for de påstandene de kjente seg igjen i. Ut fra resultatene som er presentert i tabell 30 

nedenfor, kan det virke som de mest hyppige forholdene som ble rapportert om luftkvaliteten, var 

tørr luft, dernest luften kjennes innestengt og små muligheter for å lufte på grunn av støy utenifra.  

 
Tabell 30. Kryss av for de påstandene du kjenner deg igjen i når det gjelder luftkvaliteten ved din arbeidsplass.  

Respondenter→ Total 

(N=78) 

Andslimoen 

(N=21) 

Heggelia/ 

Noraførr 

(N=22) 

Olsborg 

(N=13) 

Bjørkeng 

(N=11) 

Karlstad 

(N=6) 

Mellem-

bygd 

(N=5) 
Variabler↓ 

tørr luft 69 20 21 13 7 3 5 

luften kjennes innestengt 46 16 11 1 8 6 4 

små muligheter til å lufte 

på grunn av støy utenifra 

41 11 10 7 8 1 4 

lukter utenifra (trafikk, 

industri, annet) 

17 6 5 2 4 - - 

os fra matlaging spres i 

lokalet 

16 4 5 1 4 - 2 

luften kjennes støvete 13 3 6 2 1 - 1 

irriterende lukter 8 6 2 - - - - 

ofte innvendig dugg på 

vinduene om vinteren 

2 1 1 - - - - 

ofte utvendig dugg på 

vinduene om vinteren 

2 1 1 - - - - 

annet 2 - - - 1 - 1 

tobakksrøyk 1 - 1 - - - - 

små muligheter for lufting - - - - - - - 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Ut fra resultatene kan man også tolke at tobakksrøyk ikke var noe som preget luftkvaliteten ved 

noen av barnehagene. Her ser vi også en sammenheng mellom resultatene fra tabell 29 på forrige 

side, angående vedlikehold på arbeidsplassen. Spesielt ved Mellembygd, hvor vedlikeholdet av 

luftkvaliteten i gjennomsnitt ble oppgitt å være i svært liten grad på det nivået det bør for å ivareta 

et godt inneklima, rapporterte fem av fem å oppleve tørr luft. Et lignende mønster kan også sees 

ved flere av de andre barnehagene. På den annen side virket respondentene ved Olsborg å være 

fornøyde med vedlikeholdet av luftkvaliteten, men samtlige respondenter har oppgitt at de 

opplever tørr luft ved arbeidsplassen.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Det ble spesifisert i spørreundersøkelsen at med vedlikehold mener vi alle tekniske, administrative og styrings-

relaterte tiltak som er iverksatt for at enheten kan opprettholde driften. 



KomRev NORD IKS Inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene 

 

 

Side:  

 
51 

Plager relatert til inneklimafaktorer 

I spørreundersøkelsen var det spørsmål om hvilke forhold de ansatte i barnehagen har vært plaget 

av på arbeidsplassen i løpet av det siste året28. Resultatene er presentert i tabell 31 nedenfor29. De 

forholdene som flest respondenter oppga å ofte være plaget av var «støy/vibrasjoner» og «trekk fra 

vinduer/dører». De forholdene som respondentene opplevde å iblant være plaget av var i stor grad 

knyttet til temperatur, ved at den enten var «for lav», «for høy» eller «veldig varierende i løpet av 

arbeidsdagen». 

 

Respondentenes generelle opplevelse av standarden på arbeidsplassen når det gjaldt muligheter for 

lufting, temperaturregulering, innslipp av dagslys og reduksjon av støy, er presentert i tabell 31 

nedenfor. Det fremgår av tabellen nedenfor at de ansatte generelt opplever standarden når det gjelder 

muligheten for lufting som verken god eller dårlig. Helhetsinntrykket av de presenterte resultatene 

antyder et forbedringsbehov ved flere av barnehagene når det gjelder områdene «temperatur-

regulering» og «reduksjon av støy». Dette sammenfaller med resultatene presentert i tabell 29 

tilknyttet behov for bedre vedlikehold på arbeidsplassen. «Innslipp av dagslys» virker imidlertid å 

være et område hvor de aller fleste barnehageansatte er fornøyd med dagens forhold. 

 
Tabell 31. «Hvordan opplever du generelt standarden ved din arbeidsplass når det gjelder:» Gjennomsnittsskårer.  

Samlet 
(N=79) 

Andslimoen 
(N=20) 

Heggelia/ 

Noraførr (N=22) 

Olsborg 
(N=14) 

Bjørkeng 
(N=11) 

Karlstad 
(N=6) 

Mellem-

bygd (N=6) 

muligheter for lufting 3,4 3 3,5 4,4 3,3 3,5 2,3 

temperaturregulering 2,5 2,7 2,1 3,3 2,1 3,2 1,5 

innslipp av dagslys 4,2 4 4,1 4,5 3,8 4,5 4,2 

reduksjon av støy 2,3 2,4 2,1 1,7 2,4 3,2 3,6 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Det fysiske arbeidsmiljøet 

Avslutningsvis ble respondentene bedt om å vurdere hvordan de alt i alt opplever det fysiske 

arbeidsmiljøet, og hvordan de opplever inneklimaet, ved arbeidsplassen30. Som det fremgår av tabell 

32 nedenfor, lå gjennomsnittsskåren for opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet samlet sett 

nærmest alternativet verken godt eller dårlig. Dette er i tråd med de øvrige resultatene som er 

presentert tidligere i dette kapitlet. Ingen av respondentene valgte alternativet i svært stor grad, og 

det var én respondent som valgte alternativet svært dårlig. 

 
Tabell 32. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen?  
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt Svært godt Gjennomsnittsskår 

Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=81) 1 11 42 27 0 3,2 

Inneklima (N=80) 8 34 25 13 0 2,5 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Når det gjaldt den samlede opplevelsen av inneklimaet ved arbeidsplassen, ble dette i gjennomsnitt 

vurdert som verken godt eller dårlig. I likhet med resultatene for det fysiske arbeidsmiljøet, var det 

ingen som benyttet alternativet svært godt for å beskrive inneklimaet. Både samlet sett og ved hver 

enkelt barnehage ble inneklimaet konsekvent vurdert som dårligere enn det fysiske arbeidsmiljøet. 

                                                 
28 Vi spesifiserte i undersøkelsen at vi med plager mener regelmessige plager knyttet til nevnte forhold ved din 

arbeidsplass. Hvis man ikke hadde vært plaget av noen av de nevnte forholdene kunne man gå videre i undersøkelsen, 

eller eventuelt velge alternativet "Andre inneklimafaktorer enn de overnevnte" og svare på et oppfølgingsspørsmål. 
29 Fullstendig tabell for de enkelte barnehagene er presentert i rapportens vedlegg.  
30 Fysisk arbeidsmiljø: arbeidsmiljøfaktorer som bygnings- og utstyrsmessige forhold, blant annet utformingen av 

arbeidslokalene, tilgjengelige hjelpemidler og verneutstyr. Inneklima, som er en del av det fysiske arbeidsmiljøet, er 

sammensatt av flere målbare fysiske, kjemiske og biologiske faktorer, og er av Verdens helseorganisasjon (WHO) 

definert til å blant annet omfatte varme, kulde, luftfuktighet, luftkvalitet, støy, belysning og stråling. 
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Dette gir grunn til å anta at det er et noe større forbedringsbehov for de faktorene som er knyttet til 

inneklima, sammenlignet med de øvrige fysiske arbeidsmiljøfaktorene, som definert i fotnote 30.  

 

I det følgende presenterer vi resultatene på spørsmålene om samlet opplevelse av det fysiske 

arbeidsmiljøet og inneklimaet for hver av barnehagene.  

 

Andslimoen barnehage 

Ved Andslimoen barnehage valgte et klart flertall av respondentene alternativet verken godt eller 

dårlig på spørsmål om hvordan de opplevde det fysiske arbeidsmiljøet ved arbeidsplassen, jf. tabell 

33 nedenfor. Inneklimaet ble av et flertall vurdert som dårlig, og begge gjennomsnittsskårene 

indikerer en lignende antagelse som for gjennomsnittet for barnehagene samlet. Det ble i 

fritekstkommentarer fra ansatte ved Andslimoen ytret ønske om mer støydemping, større muligheter 

til temperaturregulering for å unngå kjølige lokaler, samt større lokaler og flere toaletter. 

 
Tabell 33. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen?  
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=21) 1 2 14 4 0 3,0 

Inneklima (N=21) 4 11 2 3 0 2,3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Heggelia/Noraførr barnehage 

Tabell 34 viser at også ved Heggelia/Noraførr barnehage har et klart flertall av respondentene valgt 

alternativet verken godt eller dårlig for å beskrive hvordan de opplever det fysiske arbeidsmiljøet 

alt i alt. Over halvparten av respondentene har beskrevet sin opplevelse av inneklimaet som dårlig 

eller svært dårlig. Resultatene på disse variablene speiler det mønsteret man kan se for kommunens 

barnehager samlet med tanke på de ansattes opplevelser. Ved Heggelia/Noraførr barnehage 

fremkom det av fritekstkommentarene at det blant de ansatte var et ønske om større arealer og 

fornying av eksisterende bygg, og bedre muligheter for stell av barna.  

 
Tabell 34. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen? 
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=22) 0 5 15 2 0 2,9 

Inneklima (N=22) 3 9 10 0 0 2,3 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Olsborg barnehage 

Ved Olsborg barnehage har et flertall av respondentene valgt alternativet godt, mens litt over en 

tredjedel har valgt verken godt eller dårlig, på spørsmål om den samlede opplevelsen av det fysiske 

arbeidsmiljøet, jf. tabell 35. Når det gjelder opplevelse av inneklimaet er respondentene delt mellom 

alternativene verken godt eller dårlig og godt. Også ved Olsborg er det altså en differanse mellom 

resultatene for de to variablene, men denne differansen er imidlertid mindre enn ved de andre 

barnehagene, og indikerer en nokså lik oppfatning blant respondentene av både inneklimaet og det 

fysiske arbeidsmiljøet.  

 
Tabell 35. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen?  
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=14) 0 0 5 9 0 3,6 

Inneklima (N=14) 0 1 7 6 0 3,4 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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Bjørkeng barnehage 

Gjennomsnittene for opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet og opplevelsen av inneklimaet 

tilsvarer alternativet verken godt eller dårlig ved Bjørkeng barnehage, jf. tabell 36 nedenfor. 

Svarfordelingen indikerer imidlertid at opplevelsen av inneklimaet er vurdert som betraktelig 

dårligere enn det fysiske arbeidsmiljøet. Et flertall av respondentene har beskrevet det fysiske 

arbeidsmiljøet som godt, mens like mange respondenter har beskrevet inneklimaet som dårlig.  

 
Tabell 36. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen? 
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=12) 0 2 3 7 0 3,4 

Inneklima (N=12) 0 7 3 2 0 2,6 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Karlstad barnehage 

Ved Karlstad barnehage har de fleste respondentene svart at de opplever det fysiske arbeidsmiljøet 

som verken godt eller dårlig, jf. tabell 37. Når det gjelder opplevelsen av inneklimaet viser 

svarfordelingen at det er noe mer delte meninger blant respondentene. Gjennomsnittet ligger midt i 

mellom alternativene dårlig og verken godt eller dårlig.  

 
Tabell 37. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen? 
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=6) 0 1 4 1 0 3,0 

Inneklima (N=6) 1 2 2 1 0 2,5 

Kilde: Questback/KomRev NORD 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage 

Tabell 38 viser at gjennomsnittet for opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet for 

barnehageavdelingen ved Mellembygd barnehage ligger midt mellom alternativene verken godt 

eller dårlig og godt, mens gjennomsnittet for opplevelsen av inneklimaet ligger midt mellom 

alternativene dårlig og svært dårlig. Også ved denne barnehagen ser man er klar forskjell i 

respondentenes opplevelse av de to områdene.  

 
Tabell 38. Alt i alt, hvordan opplever du det fysiske arbeidsmiljøet/inneklimaet på arbeidsplassen? 
Svaralternativer→ Svært dårlig Dårlig Verken godt 

eller dårlig 

Godt  Svært godt Gjennom-

snittsskår Variabler (respondenter) ↓ 

Fysisk arbeidsmiljø (N=6) 0 1 1 4 0 3,5 

Inneklima (N=6) 0 4 1 1 0 2,5 

Kilde: Questback/KomRev NORD 
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9 OPPSUMMERING 

I det følgende presenterer vi oppsummeringer for hver av barnehagene per problemstilling. 

 

Andslimoen barnehage 

Andslimoen barnehage består av Rødstua som ble bygget i 1989, og Gulstua som ble bygget i 1994. 

Avdelingen har fem avdelinger og 22 ansatte. Målselv kommune godkjente barnehagen etter 

forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler den 7.3.2014. Det ble gjort tilsyn i 

barnehagen i 2017 i forbindelse med opprettelse av en ny avdeling. 

 

Barnehagens målsetning innenfor HMS er blant annet å jobbe for å ivareta god helse ved å benytte 

seg av hjelpemidler og benytte muligheten for trening i arbeidstiden. Barnehagen har ikke 

skriftliggjort oversikt over fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet innen HMS-arbeidet. De 

ansatte opplever gjennomsnittlig i middels grad å være kjent med hvordan HMS-arbeidet ved 

enheten er organisert. I Andslimoen barnehage ble det i 2012 kartlagt risikofaktorer for muskel- og 

skjelettplager, det er gjort risikovurderinger knyttet til fysiske belastninger og skader, og det er 

utarbeidet handlingsplaner basert på risikovurderingene. Spørreundersøkelsesresultatene tilsier at 

de ansatte i barnehagen melder fra til leder/verneombud dersom de blir klar over feil/mangler/avvik 

ved det fysiske arbeidsmiljøet og/eller inneklimaet. Internkontrollen ble gjennomgått i 2011. 

 

Barnehagen har forelagt revisor enkelte rutiner som omhandler forhold i forskrift om miljørettet 

helsevern. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen indikerer at barnehageansatte ved Andslimoen barnehage ikke 

er helt fornøyd med den fysiske utformingen og innredningen av barnehagebygget, både med tanke 

på tilpasning for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne, og for å unngå tunge løft/uheldige fysiske 

belastninger/ensidig gjentakelsesarbeid. På bakgrunn av de ansattes opplevelser av inneklima-

variabler fra spørreundersøkelsen, virker det å være et forbedringsbehov når det gjelder muligheter 

for reduksjon av støy/vibrasjoner, luftkvalitet, temperaturregulering og ventilasjon, mens renhold 

av bygget, sanitære forhold, avfallshåndtering, belysning og arbeid med smittevern er i gjennomsnitt 

rangert som midt på treet. De ansatte opplever i gjennomsnitt at vedlikeholdet innenfor områdene 

varme/kulde/trekk/luftfuktighet, og støy-/lydnivå/ vibrasjoner i liten grad er på det nivået det bør 

være for å ivareta et godt inneklima. De hyppigst rapporterte forholdene om luftkvaliteten gjaldt 

tørr luft og at luften kjennes innestengt. Et flertall av respondentene opplevde det fysiske 

arbeidsmiljøet som verken godt eller dårlig, mens inneklimaet i gjennomsnitt ble opplevd som 

dårlig.  

 

Heggelia/Noraførr barnehage 

Heggelia barnehage ble bygget i 1979 og utvidet i 2003. Noraførr barnehage ble etablert i 1989. 

Barnehagene ble slått sammen i 2014, den har fem avdelinger og 23 ansatte. Kommunen godkjente 

barnehagen 7.5.2014. 

 

Barnehagen har skriftliggjorte mål innenfor HMS. Spørreundersøkelsesresultatene indikerer at disse 

ikke i tilstrekkelig grad er gjort kjent for de ansatte. Det er gjort kartlegginger av risikofaktorer i 

barnehagen, og disse knytter seg til blant annet støy, kald luft, is, vann og snø. Det har blitt utarbeidet 

handlingsplaner på bakgrunn av risikoanalysene. I mars 2018 ble det gjort evalueringer av fysisk 

arbeidsmiljø. Spørreundersøkelsesresultatene tilsier at de ansatte i barnehagen melder fra til 

leder/verneombud dersom de blir klar over feil/mangler/avvik ved det fysiske arbeidsmiljøet 

og/eller inneklimaet. Det er ikke dokumentert gjennomgang av internkontrollen i barnehagen. 

Barnehagen har enkelte rutiner som omhandler miljørettet helsevern overfor barn i barnehagen. 
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Resultatene fra spørreundersøkelsen gir indikasjoner på at barnehageansatte ved Heggelia/Noraførr 

opplever å være mindre fornøyd med den fysiske utforminga av barnehagen, mens opplevelsen av 

hvorvidt det er lagt til rette for å unngå tunge løft og ensidig gjentakelsesarbeid kan sies å være mer 

«midt på treet». På bakgrunn av resultatene på de ansattes vurdering av ulike inneklimavariabler, 

virker det å være forbedringsbehov knyttet til luftkvalitet, temperaturregulering, ventilasjon og 

muligheter for reduksjon av støy/vibrasjoner, ved at disse i gjennomsnitt ble vurdert som dårlig av 

respondentene. Nesten samtlige av respondentene ved Heggelia/Noraførr svarte at luftkvaliteten ved 

barnehagen var preget av tørr luft, mens om lag halvparten svarte at luften kjennes innestengt og at 

det er små muligheter for å lufte på grunn av støy utefra. I gjennomsnitt opplevde de ansatte ved 

barnehagen det fysiske arbeidsmiljøet som verken godt eller dårlig, mens inneklimaet ble vurdert 

som dårlig.  

 

Olsborg barnehage 

Olsborg barnehage ble etablert i 1977, og flyttet inn i nytt bygg i 2009. Barnehagen har tre 

avdelinger. Det er 17 ansatte i barnehagen. Barnehagen har godkjenning av 7.5.2014. Det ble 

gjennomført tilsyn i 2016 i forbindelse med utvidelse. 

 

Barnehagen har skriftliggjorte mål innenfor HMS. På spørsmål om de ansatte opplever å ha 

kjennskap til organiseringen av HMS-arbeidet tilsvarer gjennomsnittskåren fra de ansatte 

alternativet i stor grad. Revisor er forelagt dokumentasjon for gjennomført vernerunde fra 2012. 

Respondentene ved denne barnehagen er nokså enig i påstanden fra oss om at de melder fra til 

leder/verneombud om det oppdages feil/mangler/avvik ved det fysiske arbeidsmiljøet og/eller 

inneklimaet. Vi har ikke fått dokumentasjon som tilsier at internkontrollen er gjennomgått. 

  

Barnehagen har ikke forelagt revisor rutiner innenfor miljørettet helsevern. 

 

Resultatene fra spørreundersøkelsen antyder at barnehageansatte ved Olsborg barnehage er middels 

fornøyd med den fysiske utforminga/innredninga av barnehagebygget og uteområdene, og hvorvidt 

disse forholdene kan forebygge blant annet belastninger og skader. Respondentene virker imidlertid 

å være mer fornøyd med tilretteleggingen for variasjon i arbeidet og unngåelse av tunge løft og 

ensidig gjentakelsesarbeid. Gjennomsnittet for de aller fleste inneklimavariablene tilsvarte 

alternativet godt, men resultatene gir indikasjoner på at det er et forbedringsbehov når det gjaldt 

muligheter for reduksjon av støy/vibrasjoner. Når det gjaldt påstander om opplevd luftkvalitet ved 

barnehagen, oppga et klart flertall alternativet tørr luft. Gjennomsnittet av opplevelsen av det fysiske 

arbeidsmiljøet tilsvarte alternativet godt, mens gjennomsnittet for inneklimaet var noe lavere og 

tilsvarte alternativet verken godt eller dårlig. 

 

Bjørkeng oppvekstsenter avdeling barnehage 

Barnehagen ved Bjørkeng oppvekstsenter har fire avdelinger og 16 ansatte. Det foreligger 

skriftliggjorte målsetninger innenfor HMS, men spørreundersøkelsesresultatene indikerer at disse 

ikke er så godt kjent blant de ansatte. Resultatene indikerer også at de ansatte ikke har så god 

kjennskap til hvordan HMS-arbeidet ved enheten er organisert. Det ble gjennomført vernerunde i 

2016, hvor resultatet var avdekket behov for måling av inneklima etter at ombygging ville være 

ferdig. Internkontrollen er ikke gjennomgått. 

 

Spørreundersøkelsesresultatene for de ansatte i barnehagen ved Bjørkeng indikerer, i likhet med 

resultatene fra Heggelia/Noraførr, at de opplever å være noe mindre fornøyd med den fysiske 

utformingen av barnehagen, med tanke på tilrettelegging for arbeidstakere med nedsatt arbeidsevne 

samt forebygging av skader og belastninger. Videre virket de barnehageansatte å være middels 
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fornøyd med uteområdene, og tilretteleggingen for variasjon i arbeidet/unngå ensidig 

gjentakelsesarbeid. Inneklimavariablene som ble hyppigst rapport som dårlig av de ansatte, og hvor 

det kan tenkes å være et forbedringsbehov, inkluderer luftkvaliteten, temperaturregulering, 

ventilasjon og mulighetene for reduksjon av støy/vibrasjoner. Flere av respondentene på 

barnehageavdelingen ved Bjørkeng oppga at luften kjennes innestengt, at det er små muligheter til 

å lufte på grunn av støy utenifra og tørr luft. Samlet sett tilsvarte gjennomsnittet av respondentenes 

svar ved Bjørkeng barnehage alternativet verken godt eller dårlig på spørsmål om hvordan de 

opplevde både det fysiske arbeidsmiljøet og inneklimaet, der førstnevnte fikk en noe høyere 

gjennomsnittsskår.  

 

Karlstad oppvekstsenter avdeling barnehage 

Barnehagen ved Karlstad har to avdelinger og seks ansatte. Barnehagen har godkjenning av 

kommunen av 9.6.2015. 

 

Karlstad har formulert målsetninger innenfor HMS, og spørreundersøkelsesresultatene indikerer at 

disse er kjent blant barnehagens ansatte. Respondentene i denne barnehagen opplever i middels grad 

å ha kjennskap til hvordan HMS-arbeidet ved enheten er organisert. Samtlige respondenter på 

spørreundersøkelsen oppga at det ble gjennomført vernerunde i 2017. Dokumentasjon fra 

barnehagen viser at det ble gjennomført vernerunde i 2018. Resultatene fra spørreundersøkelsen 

indikerer at ansatte melder fra når de blir klar over avvik på området fysisk arbeidsmiljø og/eller 

inneklima. Det foreligger ikke dokumentasjon som tilsier at internkontrollen er gjennomgått. 

Barnehagen har forelagt revisor enkelte rutiner tilknyttet miljørettet helsevern.  

 

Resultatene fra respondentene ved barnehagen på Karlstad oppvekstsenter indikerer at det også her 

virker å være en misnøye når det gjelder den fysiske utformingen av barnehagen, og at det i liten 

grad var lagt til rette for å forebygge uheldige fysiske belastninger og skader. Når det gjaldt 

tilrettelegging med tanke på fysisk belastende arbeidsoppgaver indikerer resultatene at de 

barnehageansatte er noe mer fornøyd med mulighetene for variasjon i arbeidsoppgavene, 

sammenlignet med mulighetene for å unngå tunge løft og ensidig gjentakelsesarbeid. I lys av de 

ansattes opplevelser, som kartlagt i spørreundersøkelsen, virker inneklimaet å være preget av dårlig 

luftkvalitet, dårlig ventilasjon, samt at det er forbedringsbehov når det kommer til mulighetene for 

reduksjon av støy/vibrasjoner. Samtlige respondenter svarte at de kjente seg igjen i påstanden om at 

luften kjennes innestengt, mens halvparten oppga at de opplevde tørr luft. Gjennomsnittet for 

opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet ved barnehagen tilsvarer alternativet verken godt eller 

dårlig, mens gjennomsnittet for opplevelsen av inneklimaet tilsvarer alternativet dårlig. 

 

Mellembygd kultur- og oppvekstsenter avdeling barnehage 

Ble etablert i 1997 og ombygd i 2012. Barnehagen er organisert etter tre avdelinger. Det er 10 ansatte 

i barnehagen. Kommunens godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler er av 16.12.2014. 

 

Spørreundersøkelsesresultatene indikerer at de skriftlige målsetningene i liten grad er kjent for de 

ansatte. Det ble i 2015 gjort risikoanalyse i barnehagen samt utarbeidet en handlingsplan på 

bakgrunn av funnene. Det har blitt gjennomført vernerunde i 2018. Også blant ansatte i denne 

barnehagen indikerer spørreundersøkelsen at ansatte vil melde fra til leder/verneombud ved 

kjennskap til avvik innenfor det fysiske arbeidsmiljøet og/eller inneklima. Det foreligger ikke 

skriftlig informasjon som tilsier at internkontrollen er gjennomgått. 

 

Barnehagen har forelagt revisor enkelte rutiner som omhandler miljørettet helsevern. 
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Spørreundersøkelsesresultatene fra barnehageansatte ved Mellembygd gir indikasjoner på at de 

ansatte er middels fornøyde på flere av områdene knyttet til det fysiske arbeidsmiljøet, herunder den 

fysiske utformingen og innredningen av barnehagen, samt uteområdene. De virket å være noe mer 

fornøyd med mulighetene for variasjon i arbeidet, med tanke på fysisk belastende arbeidsoppgaver. 

Videre gir spørreundersøkelsesresultatene fra de ansatte indikasjoner på at det er forbedringsbehov 

knyttet til luftkvaliteten og ventilasjonen, og spesielt temperaturreguleringen i barnehagen. 

Luftkvaliteten ble av et flertall av respondentene ved barnehagen oppgitt å være preget av tørr luft, 

at luften kjennes innestengt og at det er små muligheter til å lufte på grunn av støy utenfra. 

Gjennomsnittet for opplevelsen av det fysiske arbeidsmiljøet ved barnehagen tilsvarer alternativet 

verken godt eller dårlig, mens gjennomsnittet for opplevelsen av inneklimaet tilsvarer alternativet 

dårlig.  
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10 HØRING 

Revisor sendte rapporten på høring til rådmann i Målselv kommune, Ole Frode Mikkelsgård, med 

kopi til kommunalsjef Erik Myre, 7.11.2018. Vi fikk tilbakemelding fra kommunen innen fristen 

for å avgi høringsuttalelse. Tilbakemeldingen er i sin helhet inntatt i utklippet nedenfor.  

 

 
 

Som det fremgår av kommunens høringssvar har rådmannen kommentert kommunens praksis når 

det gjelder godkjenning av barnehagene etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og 

skoler. Revisor er enig i kommunens beskrivelser av godkjenningspraksisen som fremkommer i 

høringssvaret, og vi har valgt å endre på ordlyden i revisors vurderinger i kapittel 4.1 og 4.2.  
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11 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av revisors funn, vurderinger og konklusjoner anbefaler vi Målselv kommune å 

videreutvikle sine systemer og rutiner for inneklima og fysisk arbeidsmiljø i barnehagene, både for 

barna og de ansatte, slik at de fullt ut samsvarer med kravene i relevant regelverk. I forbindelse med 

dette arbeidet anbefales kommunen blant annet å se hen til resultatene fra spørreundersøkelsen.  
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VEDLEGG 

Tabell: Har barnehagen skriftlige rutiner innenfor følgende områder: 

    Total Andsli-
moen bhg. 

Heggelia/ 
Noraførr 
bhg. 

Olsborg 
bhg.  

Bjørkeng 
bhg. 

Karlstad 
bhg. 

Mellem-
bygd bhg. 

Informasjon til 
foreldre/ foresatte 
om forhold som kan 
påvirke barnas helse  

Nei 6,3 5 9,1 7,1 0 0 16,7 

Ja 43 40 36,4 57,1 41,7 60 33,3 

Vet ikke 50,6 55 54,5 35,7 58,3 40 50 

Renhold  Nei 5,1 15 0 0 0 0 20 

Ja 57 50 59,1 71,4 50 83,3 20 

Vet ikke 38 35 40,9 28,6 50 16,7 60 

Smittevern  Nei 2,5 0 0 0 0 20 16,7 

Ja 59,5 60 59,1 64,3 91,7 40 0 

Vet ikke 38 40 40,9 35,7 8,3 40 83,3 

Luftkvalitet  Nei 17,7 30 9,1 7,1 16,7 20 33,3 

Ja 10,1 15 13,6 0 16,7 0 0 

Vet ikke 72,2 55 77,3 92,9 66,7 80 66,7 

Temperatur- 
regulering og 

ventilasjon  

Nei 15,2 30 9,1 0 16,7 0 33,3 

Ja 8,9 10 9,1 7,1 16,7 0 0 

Vet ikke 75,9 60 81,8 92,9 66,7 100 66,7 

Belysning  Nei 15,2 25 4,5 14,3 16,7 0 33,3 

Ja 7,6 5 13,6 0 16,7 0 0 

Vet ikke 77,2 70 81,8 85,7 66,7 100 66,7 

Lyd/støy  Nei 17,9 20 13,6 7,1 25 20 40 

Ja 11,5 1 13,6 7,1 25 0 0 

Vet ikke 70,5 70 72,7 85,7 50 80 60 

Sanitære forhold  Nei 3,8 5 0 0 8,3 0 16,7 

Ja 36,7 35 36,4 28,6 50 80 0 

Vet ikke 59,5 60 63,6 71,4 41,7 20 83,3 

Drikkevann  Nei 10,1 10 4,5 7,1 16,7 0 33,3 

Ja 21,5 15 27,3 7,1 41,7 40 0 

Vet ikke 68,4 75 68,2 85,7 41,7 60 66,7 

Avfalls- håndtering Nei 8,9 15 4,5 0 8,3 0 33,3 

Ja 24,1 25 27,3 24,1 33,3 20 0 

Vet ikke 67,1 60 68,2 78,6 58,3 80 66,7 
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Hvilke av forholdene nedenfor har du opplevd å ha vært plaget av ved din arbeidsplass i løpet av det 

siste året? 

   Total 
Andslimoen 

bhg. 

Heggelia/ 
Noraførr 

bhg. 
Olsborg 

bhg. 
Bjørkeng 

bhg. 
Karlstad 

bhg. 
Mellembygd 

bhg. 

Trekk fra 
vinduer/dører  

Nei, aldri 34,2 23,8 0 76,9 66,7 40 33,3 

Ja, iblant 30,4 38,1 27,3 23,1 25 20 50 

Ja, ofte 35,4 38,1 72,7 0 8,3 40 16,7 

For lav 
romtemperatur  

Nei, aldri 17,5 14,3 0 42,9 25 0 33,3 

Ja, iblant 57,5 52,4 68,2 57,1 58,3 80 16,7 

Ja, ofte 25 33,3 31,8 0 16,7 20 50 

For høy 
romtemperatur  

Nei, aldri 15,6 14,3 19 23,1 8,3 0 16,7 

Ja, iblant 58,4 52,4 66,7 76,9 50 75 16,7 

Ja, ofte 26 33,3 14,3 0 41,7 25 66,7 

Veldig varierende 
romtemperatur i 

løpet av 
arbeidsdagen  

Nei, aldri 23,4 9,5 9,5 53,8 41,7 25 16,7 

Ja, iblant 
54,5 

52,4 66,7 46,2 
50 

50 
50 

Ja, ofte 22,1 38,1 23,8 0 8,3 25 33,3 

Statisk elektrisitet 
som gir småstøt  

Nei, aldri 59 52,4 57,1 69,2 66,7 40 66,7 

Ja, iblant 28,2 33,3 38,1 15,4 16,7 20 33,3 

Ja, ofte 12,8 14,3 4,8 15,4 16,7 40 0 

Støy/vibrasjoner  

Nei, aldri 15 4,8 0 7,1 33,3 20 66,7 

Ja, iblant 32,5 38,1 50 7,1 33,3 20 33,3 

Ja, ofte 52,5 57,1 50 85,7 33,3 60 0 

Svak belysning  

Nei, aldri 63,6 52,4 40,9 76,9 83,3 100 100 

Ja, iblant 32,5 42,9 54,5 15,4 16,7 0 0 

Ja, ofte 3,9 4,8 4,5 7,7 0 0 0 

Blendende 
belysning  

Nei, aldri 76,9 85,7 68,2 100 41,7 100 83,3 

Ja, iblant 21,8 14,3 27,3 0 58,3 0 16,7 

Ja, ofte 1,3 0 4,5 0 0 0 0 

Andre 
inneklimafaktorer 
enn de overnevnte 

Nei, aldri 68,4 50 56,3 88,9 87,5 100 80 

Ja, iblant 29,8 50 37,5 11,1 12,5 0 20 

Ja, ofte 1,8 0 6,3 0 0 0 0 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Målselv kommune: 

 

Samhandlingsreformen – kommunens  

folkehelsearbeid     2016 

 

Barneverntjenesten     2015 

 

Investeringsprosjekt - Bardufoss ungdomsskole 2013 

 
Forvaltning, drift og vedlikehold   2011 

 

Spesialundervisning     2010 

 

Selvkost - Senja avfall    2010 

 

Selvkost VAR - området    2009 

 

Oppfølging av politiske vedtak   2009 

 

Barnevernet      2009 

 

Økonomistyring     2006 

 

Offentlige anskaffelser    2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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