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1. Innledning  

Fylkesmannen har i perioden fra 19. februar 2015 til dags dato gjennomført tilsyn med 

kommunen som barnehagemyndighet i Sokndal kommune. 

Fylkesmannen har utarbeide en endelig tilsynsrapport. I den endelige tilsynsrapporten vil 

Sokndal kommune gis rimelig frist til å rette det ulovlige forholdet før vi eventuelt vedtar 

pålegg om retting. 

2. Om tilsynet med Sokndal kommune  

2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet  

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 

andre ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er 

lovlighetstilsyn, jf. kommuneloven § 60 b. 

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og 

skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, 

likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. 

I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette 

som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av 

denne, som er brutt. 

2.2 Tema for tilsynet  

Det er gjennomført tilsyn med Sokndal kommune, og tilsynet er delt i 3 tema: 

 kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 8 første ledd 

 kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven § 10 

 kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven § 16 

Kommunens ansvar 

Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og se til at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 

Enkelte av kommunens oppgaver som barnehagemyndighet er regulert særskilt og mer 

utfyllende i barnehageloven kap. IV «Barnehagemyndighetens generelle oppgaver m.v. 

Ansvaret innebærer mellom annet godkjenning av og tilsyn med barnehagene, jf. 

barnehageloven §§ 10 og 16. Ansvar for å oppfylle andre krav i barnehageloven følger 

indirekte av oppgavene med tilsyn og godkjenning. 

Kommunen vil være adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med barnehageloven 

§ 9 andre ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. 

Formålet med tilsynet 
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Formålet med tilsynet er å sette søkelys på kommunens overordna ansvar for å sikre at 

barnehagemyndigheten ivaretar regler og plikter som er fastsatt i regelverket. 

Gjennom denne kontrollen skal eventuell lovstridig praksis avdekkes. Pålegg om endring skal 

føre til at slike forhold blir rettet opp. 

At kommunen ivaretar ansvar og plikter som er fastsatt i regelverket, er med på å sikre at 

barnehagene drives i tråd med loven. Dette gjelder også lovkrav knyttet til kvaliteten på 

barnehagetilbudet. 

2.3 Om gjennomføringen av tilsynet  

Tilsyn med Sokndal kommune ble åpnet gjennom brev 19.02.15.  Kommunen er blitt pålagt å 

legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven § 60 c.  

Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 

opplysninger fra intervju. 

Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: 

 Organisasjonsstruktur Sokndal kommune  

 Reglementer med delegeringsbestemmelser Sokndal kommune 

 Videredelegering fra Rådmannen 

 Kommuneplan for Sokndal kommune 2011 - 2022 

 Budsjett/økonomiplan 2015-2018 

 Plan for overganger Sokndal kommune 

 Rutiner for opptak 

 Rutiner for spesialpedagogisk arbeid i barnehagene 

 Kriterier for redusert betaling Sokndal kommune 

 Stillingsbeskrivelse skole- og kultursjef 

 Kompetanseplan for barnehagesektoren i Sokndal 

 Referat fra møte med styrerne 

 Rutiner for godkjenning av barnehager i Sokndal kommune 

 Godkjenning – Bø barnehage, Frøyland gårdsbarnehage og Åna Sira barnehage 

 Plan og rutiner for tilsyn av barnehager – Sokndal kommune 

 Varsel om tilsyn og tilsynsrapport – Frøyland gårdsbarnehage, Bø barnehage og Øyno 

FUS barnehage 

 Handlingsplan for et godt oppvekstmiljø i Sokndal kommune 

 Driftsavtale mellom Sokndal kommune og Frøyland gårdsbarnehage og Øyno FUS 

barnehage 

 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 7.5.2015, og disse deltok i intervju: 

 Rådmann Dag Sørensen 

 Oppvekst- og kultursjef Øystein Løvø 



5 
 

 Pedagogisk veileder Johannes Sirevåg 

 Barnehagestyrer Frøyland gårdsbarnehage Hege Mathiesen 

 Barnehagestyrer Bø barnehage Brit Sirevåg 

 Barnehagestyrer Øyno FUS barnehage Tone Tønnesen 

 

3. Kommunen som barnehagemyndighet 

3.1 Rettslig krav  

Kommunen skal som barnehagemyndighet føre tilsyn med alle barnehager. Kommunen skal 

gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn se til og sikre at alle barnehager i kommunen 

drives i samsvar med gjeldende regelverk og ellers er forsvarlig. 

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med kommunen som tilsynsmyndighet 

ligger i barnehageloven § 8 første ledd. Se vedlegg for konkretisering av de rettslige kravene. 

3.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Barnehageloven § 8 første ledd stadfester plikten til å gi veiledning og er en overordnet regel 

som plasserer ansvaret kommunen har som barnehagemyndighet. Fylkesmannen vurderer her 

kommunens håndtering av myndighetsrollen. 

Sokndal kommune har fire private barnehager, Bø barnehage, Frøyland gårdsbarnehage, Øyno 

FUS barnehage og Åna Sira barnehage. Åna Sira barnehage skal avvikles i løpet av sommeren 

2015. 

I kommunens delegeringsreglement er barnehageloven i sin helhet delegert til utvalget for 

oppvekst og kultur. Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) skal behandle saker av stor 

økonomisk betydning og avgi sin innstilling til kommunestyret som overordnet organ. 

Myndighet til å gjøre enkeltvedtak og saker som ikke er prinsipielle, er videredelegert til 

rådmannen. I internt delegeringsreglement har rådmannen delegert sine fullmakter innenfor 

barnehageloven videre til oppvekst- og kultursjef. 

Kommunen har rutiner for å hente inn informasjon om barnehagene. Dette skjer i stor grad 

gjennom muntlige tilbakemeldinger per telefon og i de faste styrermøtene som blir avholdt en 

gang per måned. Oppvekst- og kultursjef innkaller også til andre møter ved behov og disse 

blir som regel avholdt i barnehagene, hvor han møter ansatte og får god kjennskap til 

barnehagens egenart.  Kommunen har også et fast program når det gjelder overgang 

barnehage-skole. 

Styrerne sender inn årsplanene til kommunen hvert år. De får en felles tilbakemelding på 

styrermøtet, men det er ikke rutiner for å gi skriftlig tilbakemelding med en vurdering av 

årsplanen til hver enkelt barnehage. Dokumentasjon viser at årsplanen er et tema som blir 

drøftet i de stedlige tilsynene som kommunen etter tilsynsplanen skal gjennomføre en gang 

annet hvert år. 
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To av barnehagene har egen driftsavtale med kommunen. Barnehageeier forplikter seg i denne 

avtalen blant annet til å samarbeide om opptak av barn, gi informasjon om antall barn og alder 

og gi en beskrivelse av barnehagetilbudet til kommunens nettside. Kommunen forplikter seg 

blant annet til å gi foreldre og foresatte informasjon om barnehagenes drift og gi tilbud om 

kompetanseheving til alle ansatte.
 

Ved utøvelse av myndighetsrollen er det en forutsetning at kommunen har rett lovforståelse, 

både når det gjelder barnehagefaglig kompetanse og kompetanse i forhold til 

forvaltningslovens bestemmelser. Videre må veiledning og tilsyn skje i samsvar med det 

behovet kommunen avdekker i sin kontakt med barnehagene. 

I intervju blir det opplyst at barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå er svært 

tilfredsstillende.  Styrerne opplever at de får god veiledning og oppfølging når de henvender 

seg til kommunen. Oppvekst- og kultursjefen er utdannet barnehagelærer og har lang erfaring 

i kommunen. Han er oppdatert om sentrale saker på barnehageområdet og gir god informasjon 

om det som skjer i sektoren i møte med barnehagene. 

Kommunen skal ved godkjenning og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i 

kommunen drives i tråd med de kravene som settes i barnehageloven med tilhørende 

forskrifter, jf. § 16, første ledd.  

Etter Fylkesmannens vurdering skaffer kommunen seg tilstrekkelig informasjon og kunnskap 

om barnehagene til å kunne vurdere behov for veiledning og tilsyn. Sokndal kommune er en 

liten og oversiktlig kommune med tett kontakt både mellom barnehagestyrerne og mellom 

styrerne og kommuneadministrasjonen. Oppvekst- og kultursjefen har månedlige møter med 

styrerne og hyppig kontakt per mail og telefon. Intervju bekrefter at de private styrerne 

opplever god veiledning, og støtte og at de føler seg godt ivaretatt av kommunen.   

Kommunen har oversikt over lovkravene på området og vurderer veiledning og tilsyn i 

forhold til dette. Tilsynsmateriellet viser at kommunen tar utgangspunkt i barnehagelovens 

krav for å vurdere risiko for lovbrudd.  

 Myndighet til å gjøre vedtak i forbindelse med tilsyn og godkjenning er delegert fra rådmann 

til oppvekst- og kultursjef, og riktig lovforståelse er lagt til grunn i kommunens tilsyn- og 

veiledningsaktiviteter.  

3.3 Fylkesmannens konklusjon  

Sokndal kommune har gode rutiner for å skaffe seg oversikt over og kunnskap om 

barnehagene i kommunen. Kommunen har en lovforståelse som gjør at barnehagene får 

veiledning om krav i reglene i barnehageloven. 

4. Kommunens godkjenning av barnehager 

4.1 Rettslig krav  

Kommunen som barnehagemyndighet avgjør søknader om godkjenning av barnehager. 

Kommunen skal gi sin godkjenning etter en vurdering av om barnehagen er egnet når det 

gjelder barnehagelovens regler om formål og innhold. 
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Det rettslige utgangspunktet for Fylkesmannens kontroll med kommunens godkjenning av 

barnehagene er å finne i barnehageloven § 10. Se vedlegg som konkretiserer de rettslige 

kravene. 

4.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Sokndal kommune har utarbeidet Rutiner for godkjenning av barnehager i Sokndal kommune. 

Rutinene inneholder informasjon om at det er oppvekst- og kulturkontoret som skal ta seg av 

henvendelser om oppstart av barnehager. Rutinene informerer videre om hvem som er 

barnehagemyndighet og skal veilede om drift, lokalisering, lovverk og retningslinjer. 

Rutinene viser også hvordan søker skal fylle ut skjema om søknad om godkjenning av 

barnehage. Rutinene inneholder også en liste over dokumenter som skal følge søknad. Det 

henvises til veilederen «Godkjenning av barnehager» fra Kunnskapsdepartementet i 

dokumentet. Dokumentasjon og intervju bekrefter at alle barnehagene har 

godkjenningsvedtak og at disse er aktivt i bruk i barnehagene under rapportering i Basil og 

ved tilsyn. 

Fylkesmannen har bedt om godkjenningsvedtak fra 3 barnehager, Bø barnehage, Frøyland 

gårdsbarnehage og Åna Sira barnehage, for å vurdere kommunens godkjenningspraksis på 

tidspunktet for vårt tilsyn. Eldre praksis i forhold til godkjenning vil derfor ikke være særlig 

avgjørende for vår vurdering. Fylkesmannen har lagt mest vekt på dokumentasjon fra Bø 

barnehage fra 2014. 

Bø barnehage er etablert i 1982, og siste vedtak er fra 2014. Frøyland Gårdsbarnehage er 

etablert i 1999, og siste godkjenning er fra 2013, Åna Sira barnehage er etablert i 1992, og 

siste godkjenning er fra 2012.  Øyno FUS barnehage er etablert 2007 og har godkjenning fra 

samme år. 

Godkjenningsvedtak fra Bø barnehage er datert 10.12.2014, og er underskrevet av oppvekst- 

og kultursjef. Dette er i tråd med Reglementer m/ Delegasjonsbestemmelser for Sokndal 

kommune, 09.12.1, som viser at oppvekst- og kultursjefen er delegert denne myndigheten.  

Godkjenningsvedtaket inneholder vurderinger av leke- og oppholdsarealet inn og ute. 

Kommunen viser til innsendt oversikt over hvert rom og vurderer i hvilken grad disse kan, 

eller ikke kan, stå til disposisjon for barna i lek og andre pedagogiske aktiviteter. Oppvekst- 

og kultursjef bekrefter i intervju at kommunen har gjort flere skjønnsmessige vurderinger som 

ikke kommer frem i vedtaket. Rutiner og intervju bekrefter at kommunen kontrollerer at 

barnehagens bemanningsplan er forsvarlig i forhold til barn, alder og åpningstid. Andre 

forhold som ikke er omtalt i vedtaket, kommer frem i opplysninger gitt i søknadspapirene, og 

kommunen viser til Rutiner for godkjenning av barnehager i Sokndal kommune, vedlegg som 

må være innhentet før godkjenning.  

Vedtak om godkjenning fra Bø barnehage viser at kommunen har en praksis for å vurdere om 

bygget er egnet til barnehagedrift. Kommunen har vurdert om bygget fremmer lek og om det  

tar hensyn til barnas alder og funksjonsnivå. Kommunen har fastsatt barnas innendørs leke- 

og oppholdsareal med utgangspunkt i de rommene som faktisk står til disposisjon for barns 



8 
 

aktivitet.  Godkjenningsvedtaket til Bø barnehage er et enkeltvedtak i samsvar med krav i 

forvaltningsloven. Vedtaket gir opplysninger om klageadgang. 

Etter § 2 skal barnehagens lokaler gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte 

opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Kommunen skal i 

godkjenningen av barnehagen vurdere egnethet i forhold til formål og innhold, jf. §§1, 1a og 

2. Vedtaket fra Bø barnehage inneholder noen av disse barnehagefaglige vurderingene av 

egnethet, men etter vår vurdering er disse noe knappe og lite utfyllende. I intervju blir det 

bekreftet at kommunen har foretatt flere konkrete vurderinger av barnehagens egnethet uten at 

disse er skriftliggjort i vedtaket.  

Kommunen skal påse at andre myndigheter har gitt uttalelse i forbindelse med godkjenningen, 

og eventuelt om det er stilt krav før godkjenning kan gis. Dokumentasjon og intervju bekrefter 

at kommunen har tett kontakt med andre myndigheter og kontrollerer at vilkår satt av andre 

myndigheter er tatt hensyn til i vurderingen av om barnehagen skal godkjennes.  

Etter Fylkesmannens vurdering er kommunens saksbehandling og godkjenningsvedtak langt 

på vei i samsvar med loven. Etter forvaltningsloven §§ 23, 24 og 25, skal vedtak om 

godkjenninger være skriftlige og begrunnet. Vedtaket om godkjenning av Bø barnehage er 

ikke tilstrekkelig utfyllende når det gjelder de barnehagefaglige vurderingene etter kravene i 

forvaltningsloven. Kravene til skriftlighet og begrunnelse bør også komme tydeligere frem i 

kommunens rutiner for godkjenning.  

Dokumentasjon viser at Bø barnehage søkte om godkjenning av midlertidige lokaler datert 

18.02.14. Barnehager i midlertidige lokaler skal tilfredsstille de samme krav til kvalitet og 

innhold som permanente barnehager. Kommunen skal også vurdere barnehagens midlertidige 

lokaler i forhold til formål og innhold. Det er ikke dokumentert at kommunen har godkjent de 

midlertidige lokalene etter barnehageloven. 

Vedtak om godkjenning av Bø barnehage er datert 10.12.2014, men barnehagen åpnet august 

2014.  Sokndal kommune hadde ikke godkjenningsvedtaket på plass før åpning av Bø 

barnehage, jf. § 6 siste i ledd i barnehageloven. Dokumentasjon og intervju bekrefter dette.  

4.3 Fylkesmannens konklusjon  

Sokndal kommunes rutiner for og praksis ved godkjenning av barnehager er ikke i samsvar 

med barnehageloven § 10 når det gjelder å se til at alle barnehager er godkjent før åpning og 

når det gjelder godkjenning av midlertidige lokaler. Vedtaket om godkjenning av Bø 

barnehage er ikke tilstrekkelig utfyllende når det gjelder de barnehagefaglige vurderingene 

etter kravene i forvaltningsloven. 

5. Kommunens tilsyn med barnehager 

5.1 Rettslig krav  

Kommunen skal som barnehagemyndighet føre tilsyn med alle barnehager. Kommunen skal 

gjennom veiledning og tilsyn se til og sikre at barnehagene i kommunen drives i samsvar med 

gjeldende regelverk og ellers er forsvarlig.  
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Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med kommunen som tilsynsmyndighet 

finner vi i barnehageloven § 16.  Se vedlegg som konkretiserer de rettslige kravene. 

5.2 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Sokndal kommune har utarbeidet en skriftlig plan for tilsyn, Plan for tilsyn av barnehager i 

Sokndal kommune. Planen informerer om hvem som har myndighet til å føre tilsyn med 

barnehager, lovgrunnlag, formålet med tilsyn, ulike tilsyn, årshjul for tilsyn og det praktiske 

ved gjennomføring av stedlige tilsyn. Planen har også maler for varsel om stedlig tilsyn, 

rapporteringsskjema og rapporter. Planen viser at omfanget av stedlig tilsyn kan variere, men 

at alle barnehager skal ha minst et tilsyn hvert annet år. Planen viser også til hjemmel for å 

føre tilsyn med barnehagene i kommunen. 

Som grunnlag for tilsynsbesøk og rapport skal barnehagene få tilsendt et rapporteringsskjema 

før tilsyn. Skjemaet inneholder spørsmål som dekker de fleste lovkravene gitt i 

barnehageloven, for eksempel reglene om barnehagens foreldreråd, samarbeidsutvalg, 

pedagogisk bemanning og krav til kvalitet og innhold. Intervju bekrefter at tilsynet også tar 

opp tema som politiattest og taushetsplikt, og totalt sett dekker tilsynsrutinene alle krav satt i 

loven. 

Tilsynsplanen viser at tilsynsmyndigheten er delegert fra rådmann til oppvekst- og kultursjef.  

I følge Kunnskapsdepartementets veileder bør kommunens tilsynsplan opplyse om hva det 

skal føres tilsyn med, og den bør også si noe om hvor ofte det skal utøves tilsyn, samt 

inneholde rutiner for samarbeid om tilsyn etter annet regelverk. Sokndal kommunes 

tilsynsplan gir ikke en oversikt over de temaene som det skal føres tilsyn med. I intervju og 

dokumentasjon kommer det frem at det er gitt informasjon om tema i varselbrev om tilsyn og 

i styrermøtet.  Planen for tilsyn viser at det skal gjennomføres minst et tilsyn annet hvert år, 

men at det ved spesielle tilfeller kan bli oftere. Planen er ikke datert, og det står ikke noe om 

hvilken periode den skal gjelde for.   

Fylkesmannen har fått tilsendt dokumentasjon fra tre stedlige tilsyn som ble gjennomført i 

februar 2015, i Bø barnehage, Frøyland gårdsbarnehage og Øyno FUS barnehage. Det ble gitt 

informasjon om det stedlige tilsynet i februar til alle styrerne i styrermøte. Tilsynet ble også 

varslet skriftlig i et varselbrev. I varselet informerte kommunen om hvordan tilsynet skulle 

gjennomføres, og om varighet, tema og avslutning. Det ble også sendt med et 

egenmeldingsskjema som skulle fylles ut før tilsynsbesøket og brukes som grunnlag for 

tilsynet og rapporten. 

Tema for tilsynet i februar var barnehagens rammebetingelser og barnehagens innhold. 

Tilsynsmyndigheten ba om å få tilsendt vedtekter, virksomhetsplan, årsplan og årsrapport på 

forhånd.  

Alle barnehagene har fått en rapport etter dette tilsynet. Rapportene beskriver barnehagenes 

drift og gir kommentarer knyttet til temaene som ble varslet og til egenmeldingsskjemaet. 

Rapportene beskriver hvilke områder kommunen har ført tilsyn med og viser til hjemler og 

regelverk. De opplyser om valg av tema for tilsyn, hvem som har deltatt under tilsynet, 
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observasjoner gjort under tilsynet og resultat. Tilsynet avdekket ingen lovbrudd i de tre 

barnehagene. 

Intervju og tilsynsrapport bekrefter at det er oppvekst- og kultursjefen som alene 

gjennomførte tilsynet med barnehagene i kommunen. Fra barnehagene møtte kun styrer. 

Tilsyn i den enkelte barnehage bør gjennomføres av minst to personer, jf. 

Kunnskapsdepartementets veileder om tilsyn med barnehager, kap. 3.3 om 

tilsynsmyndighetens kompetanse. Dette for å styrke faglige vurderinger og sikre tilsynets 

legitimitet overfor barnehageeier. Veilederen viser videre til at det i tillegg til styrer bør settes 

av tid til samtale med eier og representant fra barnehagens samarbeidsutvalg. Rutiner og 

intervju bekrefter at tilsynsmyndigheten har orientert barnehagestyrerne om at eier og 

foreldrerepresentant kan delta i det stedlige tilsynet. 

Etter Fylkesmannens vurdering har Sokndal kommunen dokumentert at de har et 

tilsynssystem som gir kommunen tilstrekkelig relevant informasjon om barnehagene. Vår 

vurdering er at kommunens tilsynsaktiviteter gjør den i stand til å ta stilling til om 

barnehageloven følges og om barnehagene ellers drives forsvarlig.  

5.4 Fylkesmannens konklusjon  

Sokndal kommune har plan og rutiner for tilsyn med barnehagene som kan være egnet til å 

avdekke ulovlige forhold.  

6. Pålegg som ble varslet i foreløpig rapport  

I foreløpig rapport ble følgende pålegg varslet fra Fylkesmannen: 

Sokndal kommune som godkjenningsmyndighet 

1. Sokndal kommune må sikre godkjenning av barnehagene etter barnehageloven § 10, 

jf. § 8, første ledd.  

Pålegget innebærer at: 

a) Sokndal kommune som godkjenningsmyndighet må påse at midlertidige 

barnehagelokaler er godkjent etter barnehageloven. 

 

b) Sokndal kommune som godkjenningsmyndighet må påse at godkjenning er gitt før 

åpning av barnehagen. 

 

c) Sokndal kommune som godkjenningsmyndighet må påse at vedtaket om godkjenning 

er tilstrekkelig utfyllende når det gjelder de barnehagefaglige vurderingene. 

7. Frist for retting og tilbakemelding  

Sokndal kommune må innen 15.10.2015 rette opp lovbruddet. Kommunen må innen fristen 

sende Fylkesmannen en skriftlig erklæring om hvordan lovbruddet er rettet opp. Det må gå 

frem av den skriftlige erklæringen hvordan rettingen er skjedd. Dokumentasjon som viser 

dette må sendes inn. 
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Med bakgrunn i den skriftlige erklæringen og dokumentasjon fra kommunen, vil 

Fylkesmannen vurdere om tilsynet kan avsluttes eller om Fylkesmannen vil vedta pålegg om 

retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kommunen kan klage 

på dette etter reglene i forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven kap. VI.   

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

 

Stavanger 17.08.2015 

Jorunn Helland      Liv Svendal 

rådgiver/tilsynsleder      seniorrådgiver 

 

 

 

 


