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Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet
Ørland kommunes svar - Erklæring om retting av lovbrudd etter tilsyn
Regional plan for tilsyn med barnehager
Handlingsplan for barnehagemyndighet Ørland kommune
Risikovurdering – barnehageloven med forskrifter og andre aktuelle kilder
Saksopplysninger
Saken blir lagt fram for kontrollutvalget for å holde det orientert om resultatene av statlige
tilsyn og hvordan kommunen følger dem opp.
Alle kommuner er barnehagemyndighet. Det innebærer at de har ansvar for å føre tilsyn med
barnehagene i kommunen, enten de er private eller kommunale. Kommunen er også eier av
barnehagene som den selv skal kontrollere i rollen som barnehagemyndighet. Det gir
kommunen en dobbeltrolle. Kommunens tilsyn med barnehagene skal bidra til at kravene i
lovverket for barnehager er oppfylt. Statsforvalteren fører i sin tur tilsyn med kommunenes
tilsyn for å se til at kommunen opptrer korrekt i rollen som barnehagemyndighet.
Ørland kommune hadde tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i perioden marsjuni 2021. Rapporten fra tilsynet viste at kommunen ikke i stor nok grad ser til at
barnehageeier etterlever regelverket. Statsforvalteren påpeker:
• manglende risikovurderinger for regelverksbrudd og konsekvensene av disse
• manglende vurdering av behovet for å gi veiledning eller tilsyn
• manglende gjennomføring av tilsyn når det er nødvendig
• Ikke korrekt regelverksforståelse ved gjennomføring av tilsyn
Kommunen fikk anledning til å kommentere rapporten, men gjorde ikke det. Kommunen fikk
frist til 1. november med å rette feilene som ble avdekket og svarte Statsforvalteren i brev av
5. november. Svaret følger vedlagt sammen med dokumentasjon på hvordan kommunen vil
rette feilene.
Vurdering
Rapporten fra tilsynet viser at det har vært mangler ved kommunens rolle som
barnehagemyndighet (se over). Kommunen har etter sekretariatets vurdering dokumentert at
den vil endre praksis; kommunene har etablert en interkommunal ordning for tilsyn med
barnehagene på Fosen, det er laget en rutinebeskrivelse med årshjul for tilsynene og det er
etablert et tilsynskorps med ti kompetente fagpersoner.
Kontrollutvalget har vanligvis ingen rolle i oppfølgingen av statlige tilsyn, de statlige
tilsynsetatene følger vanligvis opp tilsynene selv. Kontrollutvalget bør likevel være orientert
om hvilke tilsyn som gjennomføres, resultatene av disse og hvordan kommunen følger dem
opp. Det gir informasjon om risikobildet i kommunen og kan være nyttig når kontrollutvalget
skal bestille forvaltningsrevisjoner og andre undersøkelser.

Konklusjon
Kontrollutvalget behøver ikke å foreta seg noe i saken, men kan ta den til orientering.

