Ansvarsfordeling i barnehageadministrasjonen i Eidsvoll
Barnehageadministrasjonen i Eidsvoll har 3 hele årsverk – virksomhetsleder og to
rådgivere.
Virksomhetsleder har ansvar for hele virksomheten herunder eieransvar og overordnet
ansvar for drift av kommunale barnehager.
De to rådgiverne har i all hovedsak ansvar for oppgaver knyttet til kommunens ansvar
som barnehagemyndighet.
Selv om alle har hovedansvar for egne områder og oppgaver, vil alle tre kunne bistå
innbyggere, eiere og styrere med veiledning, hjelp og støtte ved behov i alle type saker.

Virksomhetsleder – Rut Bergem – har i hovedsak ansvar for:
- overordnet ledelse av hele barnehagefeltet
- overordnet ansvar for drift av kommunale barnehager
- virksomhetens budsjett og regnskap
- personalledelse av rådgivere, kommunale styrere, minoritetsspråklig veileder og
merkantil
- samarbeid med øvrige virksomheter i kommunen
- barnehagekapasitet og utbygging
- TQM – virksomhetens del av kommunens kvalitetssystem

Rådgiver – Tone Svendsen Arnesen - har i hovedsak ansvar for:
- samordning av opptak og sikre prioritet ved opptak § 18
- vedtak om redusert betaling og gratis kjernetid for barn i alle barnehager
- veiledning og tilsyn
- godkjenninger
- tilskudd til private barnehager (vedtak om sats og vedtak om tilskudd)
- evt. vedtak tilskudd før/ved ny godkjenning § 23 og ved aktivitetsendringer
- krav og refusjoner gjestebarn
- kontantstøtte
- kontroll av årsmeldinger 15.12 og rapportering til Statsforvalter i denne forbindelse
- KOSTRA-rapportering kommunenivå
- kontroll av priv.bhg årsregnskap og rapportering til Statsforvalter i denne forbindelse
- virksomhetens hjemmeside
- dispensasjoner fra utdanningskrav og norm for bemanning

Rådgiver – Katrine Bjørnerud - har i hovedsak ansvar for:
- nettverksarbeid (eks. realfag, språk, nyutdanna, spes.ped ) og annen
kompetanseutvikling
- veiledning og tilsyn
- faglig veiledning av lærlinger (personalavd. har personalansvar)
- vedtak tilretteleggingsmidler § 37
- vedtak spes.ped. hjelp § 35
- refusjoner til/fra andre kommuner knyttet til §§ 35 og 37

