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1 Innledning  

Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med 

kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. 

Denne foreløpige tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 

16. Rapporten inneholder varsel om pålegg om retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet.  

Rennesøy kommune har rett til å kommentere den foreløpige tilsynsrapporten, jf. 

forvaltningsloven § 16. Frist for tilbakemelding er 19.12.2014.  

Etter denne fristen vil Fylkesmannen utarbeide en endelig tilsynsrapport. I den endelige 

tilsynsrapporten vil Rennesøy kommune gis rimelig frist til å rette det ulovlige forholdet før vi 

eventuelt vedtar pålegg om retting. 

2 Om tilsynet med Rennesøy 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 Rennesøy 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. 
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Kommunen vil være adressat for eventuelle pålegg om retting i samsvar med barnehageloven 

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

Formålet med tilsynet 

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 Rennesøy kommune ble åpnet gjennom brev 21.08.14.  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: 

 Organisasjonskart 

 Delegasjonsreglement 2013-2016, Rådmannens delegasjonsrundskriv 2014 

 Årsmelding 2013 

 Rapportering barnehageloven 1310.no 

 Kvalitetsplan barnehage 

 Planprogram til kommunedelplan 

 Vedtekter barnehage 

 Rutiner opptak 

 Referat fra styrermøter 

 Kommunal plan for tilsyn av barnehager med varsel om tilsyn, rapporter og 

oppfølging av tilsyn 

 Brevtilsyn 2013 

 Godkjenning av barnehager 

 Mal for HMS-rapport 

 Lærende nettverk, informasjon om møtevirksomhet 

 Fagsenter, informasjon 

 

Det ble gjennomført stedlig tilsyn 20.10.2014, og disse deltok i intervju: 

 Rådmann Birger S Clemetsen 

 Kommunalsjef oppvekst og læring Ingunn Folgerø 

 Barnehagefaglig ansvarlig/styrer Rennesøy barnehage Hege Nærheim 
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 Barnehagestyrer Vikevåg barnehage Jorunn Frafjord 

 Barnehagestyrer Skorpefjell barnehage Kjersti Søberg 

 Barnehagestyrer Bru barnehage Hanne Rosså Lindanger 

 

2.3 Om den foreløpige tilsynsrapporten  

Denne foreløpige tilsynsrapporten er et forhåndsvarsel om enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 

§ 16.  

Rapporten inneholder varsel om pålegg om retting av lovbrudd som er avdekket under 

tilsynet.  

Rennesøy kommune har rett til å kommentere den foreløpige tilsynsrapporten, jf. 

forvaltningsloven § 16. Frist for tilbakemelding er 19.12.14  

Etter at kommunen har gitt sine skriftlige tilbakemeldinger, vil Fylkesmannen utarbeide en 

endelig tilsynsrapport. I endelig tilsynsrapport vil kommunen gis rimelig frist til å rette det 

ulovlige forholdet. Dersom forholdet ikke rettes innen fristen fastsatt i endelig tilsynsrapport, 

vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Dersom Fylkesmannen fatter vedtak om pålegg, 

vil dette være et enkeltvedtak etter forvaltningsloven med klagerett til Utdanningsdirektoratet. 

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 Dokumentasjon 

Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon knyttet til temaet: 

 Rennesøy kommune – Delegeringsreglement 2013-2016 

 Rennesøy kommune - Rådmannens delegasjonsrundskriv 2014 

 Referat fra Styrermøter 

 Dokument - Lærende nettverk og ledelse innen barnehage og skole i Rennesøy 

kommune 

 Dokument - Fagsenter – tidlig innsats i praksis i Rennesøy kommune, avdeling OL 

 Dokumentasjon knyttet til godkjenning av og tilsyn med barnehagene 

 

Dokumentasjonen er supplert av opplysninger gitt i intervju. 

3.3 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rennesøy kommune har 6 kommunale barnehager. Kommunen har rutiner for å hente inn 

informasjon om barnehagene, både gjennom skriftlige rapporter og gjennom muntlig 
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tilbakemeldinger på faste møter. Kommunen får tilbakemeldinger fra alle barnehagene 

gjennom et digitalt rapporteringssystem som heter 1310 rapportering. Denne rapporteringen 

skjer hver måned. Rapporteringssystemet tar opp ulike temaer som skal følge arbeidet i 

barnehagene året rundt. Denne rapporteringen er også en del av kommunens tilsynsrutine og 

vil bli nærmere omtalt under punkt 5 om tilsyn med barnehagene. 

Styrerne sender inn årsplanene, men det er ikke rutiner for å gi skriftlig tilbakemelding med 

en vurdering av årsplanen fra kommunen til barnehagene. I brevtilsyn 2013 var årsplan for 

barnehagen tema, og da fikk styrerne tilbud om veiledning om utarbeidelse av årsplan. 

Rådmann og kommunalsjef for oppvekst og læring ble begge ansatt i 2013, og de har hatt en 

besøksrunde i alle barnehagene for å gjøre seg kjent. Kommunalsjefen har før sommeren 2014 

arrangert kurs, to kursdager i hver barnehage og en kursdag felles for alle barnehageansatte. 

På kursdagene ble det blant annet utført en relasjonsanalyse.  I intervju kommer det frem at 

styrerne opplever at ledelsen i kommunen er svært engasjert og interessert, og at 

kommunalsjefen er synlig på barnehageområdet.   

Kommunen hadde barnehagefaglig ansvarlig frem til mai 2014. Ny person er ansatt og vil 

starte opp mars 2015. Frem til mars 2015 har styrer i Rennesøy barnehage 20 % stilling som 

barnehagefaglig ansvarlig. Styrer har fått ansvar for konkrete oppgaver som nettverksmøter, 

kurs og spørsmål rundt det faglige arbeidet i barnehagene. I intervju blir det opplyst at 

barnehagefaglig kompetanse på kommunenivå er helt nødvendig, og at oppgaver som 

tidligere ble fulgt opp, har falt ut fordi denne kompetansen nå mangler i kommunen. 

Etter Fylkesmannens vurdering skaffer kommunen seg tilstrekkelig informasjon og kunnskap 

om barnehagene til å kunne vurdere behov for veiledning og tilsyn. Allikevel ser vi at 

kommunen som barnehagemyndighet ikke vurderer om barnehagene drives i henhold til krav 

i barnehageloven. Et eksempel er avvik i forhold til reglene i forskrift om midlertidig og varig 

dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Dokumentasjon og intervju 

bekrefter at brevtilsyn tok opp dette temaet og at barnehagene fikk tilbakemelding om retting, 

men de ble ikke pålagt å søke om dispensasjon fra utdanningskravet, jf. barnehageloven § 18, 

tredje ledd. Dette vil bli belyst også i punkt 4 og 5 om godkjenning og tilsyn. 

Kommunal plan for tilsyn med barnehager- Rennesøy kommune viser at det skal føres tilsyn 

med to barnehager i mars og to barnehager i oktober. Kommunen har ikke levert 

dokumentasjon på disse tilsynene, og intervju bekrefter at disse stedlige tilsynene er ikke 

gjennomført for 2013 eller 2014.  

I tilsynsplanen står det at Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives 

i henhold til: 

 Lov om barnehager 

 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

 Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skoler 

 Lov om brannvern 
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 Lov om produktkontroll 

Tilsynsplanen viser ikke konkret hvilke lovkrav barnehagemyndigheten skal føre tilsyn med, 

og det er ikke valgt ut tema for tilsynsperiodene.  Planen inneholder oversikt over regler og 

krav i annet regelverk som kommunen som barnehagemyndighet ikke skal føre tilsyn med, 

men bare se til at er på plass ved godkjenning. Kommunen har en koordinerende rolle i 

forhold til samordning av godkjenning av barnehager. 

Rådmannens delegasjonsrundskriv 2014 har fastsatt at det er kommunalsjefen som har 

myndighet til å føre tilsyn etter barnehageloven. I tilsynsplanen er det vist til at det er 

barnehagefaglig ansvarlig som har denne myndigheten.  Endring av fullmakt er ikke lagt inn i 

tilsynsplanen, men intervju bekrefter at den nye praksisen er kjent blant styrerne.  

3.3 Fylkesmannens konklusjon  

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

barnehagene i kommunen, men forstår ikke fullt ut hva barnehagemyndigheten etter § 8 

innebærer. Kommunen har således ikke korrekt lovforståelse her, slik at den kan se til at 

barnehagene drives i samsvar med reglene i barnehageloven. 

Barnehagemyndigheten har i forbindelse med tilsyn unnlatt å følge opp lovbrudd knyttet til 

krav til pedagogisk bemanning med krav til søknad om dispensasjon fra utdanningskravet. 

Fylkesmannen mener dette eksemplet viser at Rennesøy kommune ikke utøver sin 

dispensasjonsmyndighet i tråd med forskrift til barnehageloven og dermed ikke påser at 

barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk på dette området. 

Kommunen har et delegeringsreglement som fastsetter oppgaver og ansvar som 

barnehagemyndighet. Tilsynsplanen fra 2013 er ikke endret i henhold til dette. 

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. 

Det rettslige utgangspunktet for tilsynet sin kontroll med kommunens godkjenning av 

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

kravene. 

4.2 Dokumentasjon 

 Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon knyttet til temaet: 

 Godkjenning av Skorpefjell barnehage med teknisk beskrivelse, søknad om 

godkjenning fra Miljørettet Helsevern og rapport etter ferdigbefaring 

 Godkjenning av Vestre Åmøy barnehage 

 Godkjenning av Østhusvik barnehage  

 

Dokumentasjonen er supplert av opplysninger gitt i intervju. 
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4.3 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Fylkesmannen har fått tilsendt godkjenningsvedtak fra 3 barnehager, Østhusvik barnehage, 

datert 18.03.2009, Vestre Åmøy barnehage, datert 30.12.2011 og Skorpefjell barnehage datert 

17.10.2013.  

Østhusvik barnehage og Vestre Åmøy barnehage er godkjent av rådmann og barnehagesjef. 

Skorpefjell er godkjent av rådmann og barnehagefaglig ansvarlig. I intervju kommer det frem 

at myndighet til å godkjenne barnehager etter barnehageloven skal ligge hos kommunalsjefen. 

Dette kommer også frem av Rådmannens delegasjonsrundskriv 2014.  

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

vurdere om bygget er egnet til barnehagedrift. Vedtaket inneholder blant annet vurderinger av 

leke- og oppholdsareal inn og ute der kommunen gir en oversikt over hvert rom og i hvilken 

grad disse kan stå til disposisjon for barn i lek og andre pedagogiske aktiviteter.  

Godkjenningen er et enkeltvedtak i samsvar med krav i forvaltningsloven. Vedtaket gir 

opplysninger om klageadgang. 

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 i 

samsvar med loven. Vedtakene inneholder barnehagefaglige vurderinger av egnethet. 

Kommunen vurderer uttalelser fra andre faginstanser og fatter vedtak i tråd med 

forvaltningslovens bestemmelser.  

Vedtak om godkjenning av Skorpefjell barnehage er datert 17.10.2013. Barnehagen åpnet 

august 2013.  Rennesøy kommune hadde altså ikke godkjenningsvedtaket på plass før åpning 

av Skorpefjell barnehage. Dokumentasjon og intervju bekrefter dette. Dokumentasjon viser 

også at godkjenningsvedtak fra andre barnehager er fattet etter tidspunkt for åpning. 

4.3 Fylkesmannens konklusjon  

Rennesøy 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. 

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.  

Det rettslige utgangspunktet for tilsynets kontroll med kommunen som tilsynsmyndighet 

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

5.2 Dokumentasjon 

Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon knyttet til temaet: 
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 Kommunal plan for tilsyn med barnehager – Rennesøy kommune, saksfremlegg og 

protokoll 

 Moava- Forsvarlig system, 1310 i barnehagen  

 Varsel om brevtilsyn 2013 

 Svar brevtilsyn 2013 

5.3 Fylkesmannens undersøkelser og vurderinger 

Rennesøy kommune har utarbeidet en plan for tilsyn med barnehagene. Planen informerer om 

hvem som har myndighet til å føre tilsyn med barnehagen, lovgrunnlag, formålet med tilsyn, 

ulike tilsyn, årshjul for tilsyn og det praktiske rundt tilsyn. Planen har også maler for varsel 

om stedlig tilsyn, egenmeldingsskjema og rapporter.  

I henhold til planen er tilsynsmyndigheten delegert fra rådmann til barnehagefaglig ansvarlig. 

Intervju bekrefter at dette er endret til kommunalsjef. Tilsynsplanen er ikke oppdatert på 

denne endringen. 

Kommunens tilsynsplan bør opplyse om hva det skal føres tilsyn med, og den bør også si noe 

om hvor ofte det skal utøves tilsyn. Rennesøy kommunes tilsynsplan gir ikke en oversikt over 

tilsynstemaene som kommunen har tenkt å føre tilsyn med.  Årshjul for tilsyn viser at det skal 

gjennomføres 4 tilsyn i løpet av perioden. Som grunnlag for tilsynsbesøk og rapport er det 

utarbeidet et skjema. 

Planen er godkjent 01.08.2013 og skal gjøres gjeldende fra samme dato, men det står ikke noe 

om hvilken periode den skal gjelde for. Kommunen har ikke dokumentert gjennomførte tilsyn 

etter tilsynsplanen. Intervju bekrefter at tilsynsbesøkene ikke er gjennomført.  

Det er gitt informasjon til alle styrerne om kommunens tilsynsplan og tilsynsrutiner i 

lederforum. Dokumentasjon og intervju bekrefter at det ikke har vært stedlige tilsyn i 

barnehagene slik som planen beskriver det.  

Det er gjennomført brevtilsyn 27.11.2013 i alle barnehagene med områdene pedagogisk 

bemanning (§ 18 i barnehageloven) og godkjent årsplan ( § 2). Etter gjennomført tilsyn fikk 

alle barnehagene rapport med pålegg om retting med tidsfrist. I svarbrev etter brevtilsyn 2013 

med Vestre Åmøy barnehage kommer det frem at barnehagen manglet pedagogressurs i 20 % 

stilling, og i rapporten får barnehagen tilbakemelding om at de bør ansette utdannet personell i 

100% stilling, eventuelt sende inn søknad om dispensasjon fra utdanningskravet i 20 %. 

Rennesøy kommune har ikke i rapporten pålagt barnehagen å søke dispensasjon fra 

utdanningskravet og har heller ikke fulgt opp lovbruddet videre. Basil-rapport per desember 

2013 bekrefter at Bru barnehage, Rennesøy barnehage, Skorpefjell barnehage og Vestre 

Åmøy barnehage har avvik i årsverk for pedagogisk leder.    

Avvikene fra lovkravene om pedagogisk bemanning ble etter Fylkesmannens vurdering ikke 

tilstrekkelig fulgt opp etter brevtilsynet. I rapportene framgår kommunens konklusjon om den 

pedagogiske bemanningen, men lovbruddene er ikke formulert som avvik.  Malen for 

tilsynsrapporter er heller ikke detaljert når det gjelder hvordan pålegg skal følges opp og 

hvordan tilsyn skal avsluttes. 
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Rennesøy kommune benytter seg av Moava system – 1310 i barnehagen. Dette er et digitalt 

innrapporteringsskjema hvor styrerne svarer på spørsmål en gang i måneden. Kommunen 

etterspør i skjemaet barnehagenes rutiner knyttet opp til krav i barnehageloven, for eksempel 

om barnehagen har opprettet samarbeidsutvalg, foreldreråd, bemanningsplan, antall barn, 

vedtekter, årsplan og annet, jf. §§ 1og 2 barnehagens for mål og innhold i barnehageloven. 

Denne rapporteringen er et ledd i kommunens totale tilsynsaktivitet sammen med 

Lederforum, nettverksmøter, Onsdagstimen, medarbeiderundersøkelser, brukerundersøkelser 

og kurs og kompetanseheving i kommunen.   

Etter Fylkesmannens vurdering har kommunen et tilsynssystem som gir kommunen 

tilstrekkelig relevant informasjon og gjør kommunen i stand til å ta stilling til om 

barnehageloven følges og om barnehagene ellers drives forsvarlig. Dokumentasjon viser at 

Rennesøy kommune har en tilsynsplan som inneholder mange av de nødvendige rutinene for å 

gjennomføre et tilsyn. Også egenmeldingsskjemaet Moava, et forsvarlig system er med på å 

sikre kommunen informasjon om barnehagene. Men allikevel kommer det frem forhold i 

tilsynet som ikke fanges opp av kommunens system slik det fungerer i dag. I tilsynsplanen 

står det at Rennesøy kommune skal ha 4 tilsynsbesøk i løpet av barnehageåret, disse er ikke 

gjennomført eller varslet. Basil-rapporteringene fra desember 2013 viser at pedagognormen 

ikke er på plass. Dette avviket kom også frem i brevtilsyn 21.01.2014 men ble ikke gitt som 

pålegg i rapport og fulgt opp.   

5.4 Fylkesmannens konklusjon  

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

avdekke ulovlige forhold. Kommunens vedtatte plan for tilsyn er imidlertid ikke fulgt. 

Rennesøy kommune følger i brevtilsyn ikke opp brudd på barnehageloven som blir avdekket i 

tilsynet. 

6. Pålegg som ble varslet i foreløpig rapport  

I foreløpig rapport ble følgende pålegg varslet fra Fylkesmannen: 

Rennesøy kommune som barnehagemyndighet 

1. Rennesøy kommune må påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende 

regelverk, jf. barnehageloven § 8, første ledd.   

Pålegget innebærer at: 

a. Rennesøy kommune må sikre at korrekt lovforståelse ligger til grunn for 

oppgaveløsningen på barnehageområdet. 

 

Rennesøy kommune som godkjenningsmyndighet 

2. Rennesøy kommune må sikre godkjenning av barnehagene etter barnehageloven § 10, 

jf. § 8, første ledd.  

Pålegget innebærer at: 
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a) Rennesøy kommune som godkjenningsmyndighet må påse at godkjenning er gitt før 

åpning av barnehagen. 

Rennesøy kommune som tilsynsmyndighet 

3. Rennesøy kommune må gjennomføre tilsyn for å påse at barnehagene drives i samsvar 

med gjeldende regler i barnehageloven, jf. barnehageloven § 16, jf. § 8 første ledd.  

Pålegget innebærer at: 

a) Rennesøy kommune må i sine tilsyn legge til grunn korrekt lovforståelse og følge 

opp lovbrudd som blir avdekket i tilsyn slik at disse blir rettet opp. 

b) Barnehagemyndigheten må i rapporter etter tilsyn synliggjøre sine vurderinger av 

om krav i barnehageloven blir fulgt.  

 

7. Frist for retting og tilbakemelding 

Rennesøy kommune må innen 01.03.2015 rette opp lovbruddene. Kommunen må innen 

fristen sende Fylkesmannen en skriftlig erklæring om hvordan lovbruddene er rettet opp. Det 

må gå fram av den skriftlige erklæringen hvordan rettingen har skjedd. Dokumentasjonen som 

viser dette må sendes inn.  

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 kapittel VI. 

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

 

Stavanger 29.12.2014 

 

Jorunn Helland      Liv Svendal 

tilsynsleder       seniorrådgiver 


