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Retting av brudd på regelverket i forhold til tilsyn med Klæbu kommune som
barnehagemyndighet
Klæbu kommune mottok 10. oktober 2017 endelig tilsynsrapport fra Fylkesmannen angående
barnehagemyndighetens etterlevelse av de rettslige saksbehandlingskravene som gjelder når
vedtak om tilskudd til godkjente private barnehager fattes, jf. forvaltningsloven kapittel V.
I tilsynsrapportens kapittel 3 er det avdekket regelbrudd. Det konkluderes med at Klæbu
kommune i sin begrunnelse for vedtaket om tilskuddssats ikke viser til de rettsreglene som
vedtakene bygger på. Fylkesmannen konkluderer derfor med at det foreligger brudd på
regelverket etter forvaltningsloven § 25 første ledd.
Fylkesmannen konkluderer også med at det foreligger brudd på forvaltningsloven § 25 andre
ledd. Det vises til at kommunen ikke i tilstekkelig grad viser til de faktiske forhold som
vedtakene bygger på. Det etterlyses blant annet en forklaring på administrasjonspåslaget på
4,3 % og det går ikke fram at det er foretatt en selvstendig vurdering av tallene som er tatt
med fra regnskapet.
Det konkluderes også med at kommunen i underretningen om vedtaket ikke opplyser om
klagefrist, den nærmere framgangsmåten ved klagen og retten til å se sakens dokumenter, jf.
forvaltningsloven § 27 tredje ledd.
Klæbu kommune har i tråd med sine saksbehandlingsrutiner 30.10.2017 fattet vedtak om sats
for driftstilskudd for private ordinære barnehager for 2018. Vedtaket ligger som vedlegg til
dette brevet. I vedtaket har barnehagemyndigheten tatt hensyn til:
a) begrunnelsen for vedtaket skal vise til de rettsreglene vedtaket bygger på
b) begrunnelsen for vedtaket nevner og framstiller de faktiske forhold som vedtaket bygger på
c) underretningen om vedtaket skal opplyse om klagefrist, den nærmere framgangsmåten ved
klage og retten til å se sakens dokumenter
Samtidig med vedtaket om driftstilskudd til de to private ordinære barnehagene i Klæbu ble
det tallmaterialet som var lagt til grunn oversendt per mail. Kommunen har på grunnlag av
dette fått noen spørsmaå fra barnehagene som er svart på. Det ene gjaldt strømutgifter per
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barnehage. En av barnehagene har vært del av et opplæringssenter og utgiftene var ikke
fordelt på rett måte. Det andre spørsmålet var om bruk av regnearket når det gjelder berening
av antall heltidsplasser i de kommunale barnehagene. Økonaomisjefen har gitt tilsvar på disse
spøsmålene. Dette svaret og oppjustert tallgrunnlag er sendt per mail og følger som vedlegg til
dette brevet. Det er også i mailen gitt ytterligere veiledning i vurderingen som ligger til grunn
for hvordan tallene er brukt. Som tidligere nevnt er det i kommunens saksbehandlingrutiner
vedtatt å ha et møte med de private barnehagene for spørsmål og avklaringer. Dette møtet er
berammet til mandag 20.11.2017. Det er avdekket at strømutgiftene vil innvirke på den
endelige satsen. Det er også fastsatt satser for kapitaltiskudd for 2018. I vedtaket er det vist til
satsene i 2017.
Det blir sendt ut et nytt vedtak i tråd med dette etter møtet.
Vedtak om tilskudd til de to familebarnehagene i kommunen bygger på sentrale satser. Disse
er nå fastsatt og vedtak vil bli sendt ut. Det vil i vedtakene være tatt med at satsene som
brukes er på grunnlag av at Klæbu kommune er i arbeidsgiversone 1 med henvisning til
tilskuddsforskriften § 7.
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