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Varsel om tilsyn med Stange kommune - tilsyn etter barnehageloven 
 
Fylkesmannen i Hedmark, avdeling oppvekst – og utdanning, vil gjennomføre tilsyn med Stange 
kommune som barnehagemyndighet.  
 
Etter barnehageloven, lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og § 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. 
 
Tema for tilsynet 
Fylkesmannen skal gjennomføre tilsyn med kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i 
samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8, jf. § 16. Tilsynet avgrenses til å gjelde 
hvordan barnehagemyndigheten påser regeletterlevelse av reglene som gjelder for pedagogisk 
bemanning, jf. barnehageloven § 18, jf. forskrift om pedagogisk bemanning § 1. 
 
Fylkesmannen skal i tillegg gjennomføre tilsyn med om kommunens behandling av søknad om 
dispensasjon fra utdanningskravet, er i samsvar med de regler som følger av barnehageloven § 
18, jf. forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og 
pedagogisk leder. 
 
Fylkesmannen vil i tillegg kontrollere om kommunens vedtak er gyldige som 
følge av gyldig delegasjon fra kommunestyret, og om kommunen følger de krav til 
saksbehandling som følger av forvaltningsloven. 
 
Gjennomføring av tilsynet 
Etter oppdrag fra Utdanningsdirektoratet 2017 skal Fylkesmannen ut ifra risiko – og 
vesentlighetsvurderinger føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Dette for å sikre 
at den utfører sine lovpålagte oppgaver. Stange kommune er valgt på bakgrunn av informasjon i 
årsmeldingene for 2015 og 2016. 
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Tilsynet er planlagt utført som et skriftlig tilsyn. Dokumentasjon og redegjørelse fra kommunen 
vil vurderes opp mot rettslige krav i barnehagelovgivningen. 
 
Tilsynet kan bli utvidet til et stedlig tilsyn dersom Fylkesmannen anser dette som nødvendig 
etter å ha gått gjennom dokumentasjonen. 
 
Dersom vi avdekker regelverksbrudd, vil Stange kommune motta forhåndsvarsel om vedtak i 
henhold til forvaltningsloven § 16, og få anledning til å uttale seg i saken. Stange 
kommune vil deretter gis rimelig frist til å rette regelverksbruddet før vi vedtar et 
eventuelt pålegg om retting. 
 
Pålegg om innsending av dokumentasjon 
Fylkesmannen pålegger med dette Stange kommune å sende inn følgende dokumentasjon: 
 

 Kommunens organisasjonskart  
 Politisk og administrativt delegeringsreglement, eventuelt rådmannens videredelegering 
 Oversikt over organiseringen på barnehageområdet (barnehagemyndigheten) 
 Kommunens 5 siste søknader om dispensasjon fra utdanningskravet styrer/pedagogisk 
 leder, og kommunens behandling/vedtak i disse sakene 
 Kommunens vedtak om midlertidig og varig dispensasjon i Grimerud barnehage  
 Kommunens skriftlige rutiner og maler for behandling av søknad om dispensasjon fra 
 utdanningskravet 
 Eventuelle tilsynsplaner og tilsynsrapporter (dersom kommunen har hatt pedagogisk 

bemanning som tema i tilsyn)  
 Dokumentasjon/redegjørelse på hvordan barnehagemyndigheten skaffer seg kunnskap 
 om den pedagogiske bemanningen i barnehagene  
 Dokumentasjon/redegjørelse på hvordan barnehagemyndigheten vurderer og følger 
 opp informasjon om den pedagogiske bemanningen i barnehagene 
 Dokumentasjon (eks. referat) dersom barnehagemyndigheten har gitt veiledning til en 

eller flere barnehager om regelverket som gjelder for pedagogisk bemanning i 
barnehager  

 Eventuelle andre dokumenter som kommunen mener er relevant for dette tilsynet 
 
 
Det kan bli aktuelt å innhente ytterligere redegjørelse/dokumentasjon i tilsynet.  
 
Plikt til å sende inn slik informasjon følger av kommuneloven § 60c. Frist for innsendelse er 
18.mai 2017.  
 
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. 
 
Kontaktperson 
Vi ber om at det snarest mulig oppnevnes en kontaktperson i kommunen for dette tilsynet, og at 
vi får tilsendt kontaktinformasjon til denne personen. 
 
Spørsmål om tilsynet kan rettes til Synne Skaug fmhesysk@fylkesmannen.no.  
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Med hilsen 
 
 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes ut uten signatur. 

 
 
 
 

Anne Cathrine Holth e.f. Synne Skaug 
utdanningsdirektør rådgiver 


