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Varsel om tilsyn med Strand kommune - Tilsyn etter barnehageloven - 

innsendelse av dokumentasjon 
 

Etter barnehageloven, lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, § 9 andre ledd har Fylkesmannen 

hjemmel til å føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Tilsynsmyndigheten skal ha 

tilgang til kommunens dokumenter og lokaler, jf. kommuneloven § 60c.  

Det skal gjennomføres tilsyn med temaet likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd 

til ikke-kommunale barnehager, jf. barnehageloven § 14, første ledd og forskrift om likeverdig 

behandling §§ 2,3,4 og 8.  

 

Formål med tilsynet 

Det overordnede målet med tilsynet er å bidra til at tilskuddsbehandlingen i kommunen skjer i tråd 

med lov og forskrift slik at de private barnehagene får det tilskuddet de har krav på. Gjennom 

kontroll med kommunens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuell lovstridig praksis 

avdekkes og rettes opp. Rettslige krav følger vedlagt. 

 

Tema for tilsynet 

Tilsynet er avgrenset til kommunens fastsettelse av tilskuddssats og kommunens første vedtak om 

driftstilskudd for 2015 basert på to år gamle regnskap.  

Tilsynet gjelder derfor ikke barnehagens plikt til rapportering per 15.12 eller gjennom året, 

endringer av tilskudd gjennom året ved egne rapporteringer eller store aktivitetsendringer, 

kapitaltilskudd, spørsmål om refusjon ved barn fra andre kommuner, bruk av eventuelle rimelige og 

relevante vilkår, vedtak om tilbakebetaling ved feil fra barnehagens side og spørsmål om 

klagesaksbehandling.  

Hovedpunkter i tilsynet vil være:  

1. Beregning av tilskuddssats for driftstilskudd 2015, jf. forskrift om likeverdig behandling § 4 

2. Behandling og vedtak om driftstilskudd for 2015, jf. forskrift om likeverdig behandling §§ 

2,3,4 og 8. 
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Gjennomføring av tilsynet  

Fylkesmannen i Rogaland vil kontrollere Strand kommunes etterlevelse av bestemte lovkrav knyttet 

til tilsynstemaet. Det vil bli ført tilsyn med Strand kommune i egenskap av barnehagemyndighet.  

Strand kommune er valgt ut med bakgrunn i at 7 av kommunens 11 barnehager er private, samtidig 

som vi har behandlet få klager og mottatt få spørsmål om veiledning fra kommunen. Kommunen 

fikk varsel om flere pålegg på andre temaer i et bredt anlagt tilsyn med kommunen som 

barnehagemyndighet i 2014. Det har ikke tidligere vært tilsyn på foreliggende tema i kommunen.  

Tilsynet utføres ved en gjennomgang av innhentet dokumentasjon. Tilsynet vil bli gjennomført av 

seniorrådgiver Per Arne Sandvold og rådgiver Thomas Wegner Thomassen.  

Dersom vi avdekker lovbrudd, vil Strand kommune motta forhåndsvarsel om vedtak i henhold til 

forvaltningsloven § 16, og få anledning til å uttale seg i saken. Strand kommune vil deretter gis 

rimelig frist til å rette det ulovlige forholdet før vi vedtar et eventuelt pålegg om retting. Dersom 

Fylkesmannen gjennom tilsynet avdekker andre lovstridige forhold som ikke er tema for dette 

tilsynet, kan tilsynet bli utvidet eller et nytt tilsyn kan bli iverksatt.  

Tilsynet åpnes gjennom dette brevet. Foreløpig tidsplan er som følger:  

15.10.2015 – Frist for innsending av dokumentasjon til Fylkesmannen  

uke 45 – utsendelse av foreløpig tilsynsrapport med forhåndsvarsel om vedtak eller endelig 

tilsynsrapport uten lovbrudd 

uke 49 – utsendelse av endelig tilsynsrapport med frist for retting 

Fylkesmannen tar forbehold om endringer i planen. Et eventuelt sluttmøte med kommunen vil bli 

vurdert når resultatet fra tilsynet foreligger.   

Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporter er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3. Endelig 

tilsynsrapport vil bli publisert på Fylkesmannens nettsted.  

Innsending av dokumentasjon  

Fylkesmannen ber med dette Strand kommune å sende inn den dokumentasjonen som framgår av 

vedlegg til dette brevet. Plikten til å sende inn slik informasjon følger av kommuneloven § 60c.  

Frist for innsendelse er 15.oktober 2015.  

Vi ber om at det oppnevnes en kontaktperson i kommunen for dette tilsynet, og at vi får tilsendt 

kontaktinformasjon for denne personen.  

Dokumentasjonen som sendes inn, kan bare unntas fra offentlighet i den grad dette er hjemlet i 

offentlighetsloven.  

Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 flg.  

Spørsmål om tilsynet kan rettes til seniorrådgiver Per Arne Sandvold.  
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Med hilsen 

 

 

Hallgeir Bø Per Arne Sandvold 

ass.utdanningsdirektør seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift 

 

Vedlegg: 

1. Liste over dokumentasjon 

2. Rettslig grunnlag for tilsynet 

 
Saksbehandler: Per Arne Sandvold 

Saksbehandler telefon: 51 56 87 40 

E-post: per.arne.sandvold@fylkesmannen.no 

 


