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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport, kommunens tilbakemelding og Statsforvalterens 
avslutningsbrev til orientering. 
 
Vedlegg 
Rapport fra tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 
Tydal kommunes svar på tilsynsrapport 
Statsforvalterens avslutning av tilsyn 
 
Saksopplysninger 
Kommunal- og distriktsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom blant 
annet statsforvalteren og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette arbeidet er det 
naturlig å gjøre bruk av rapportene som de statlige tilsynsmyndighetene utarbeider etter 
tilsyn i kommunene.  
 
Statsforvalteren i Trøndelag har gjennomført tilsyn med Tydal kommunes ansvar for å påse 
at barnehagen etterlever reglene for meldeplikt til barnevernet. Tilsynet ble åpnet 
24.08.2021, foreløpig tilsynsrapport ble sendt kommunen 01.12.2021 og sluttmøte ble 
avholdt 28.01.2022. 
Statsforvalteren har kontrollert følgende undertemaer: 
1. Barnehagemyndighetens arbeid med å vurdere risikoen for at barnehagen bryter reglene 

for meldeplikt til barnevernet. 
2. Barnehagemyndighetens arbeid med å påse, gjennom veiledning og tilsyn, at 

barnehagen etterlever reglene for meldeplikt til barnevernet. 
 
Formålet med tilsynet  
Gjennom kontroll med kommunens arbeid, skal eventuelle brudd på regelverket avdekkes og 
rettes opp. Det overordnede målet med tilsyn med kommunens lovpålagte oppgaver er å 
bidra til å sikre etterlevelse av regelverket og styrke kommunens arbeid. 
 
Statsforvalterens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og 
opplysninger fra intervju, og tar utgangspunkt i status på tidspunktet for tilsynsrapporten. 
 
Det er under tilsynet avdekket brudd på regelverket knyttet til kommunens arbeid med 
risikovurderinger. 
• barnehagemyndigheten bruker ikke informasjonen om hvordan barnehagen oppfyller 

reglene for meldeplikt til barnevernet, til å gjøre risikovurderinger, jf. barnehageloven § 10 
første ledd. 

• barnehagemyndigheten vurderer ikke behovet for å gi veiledning og føre tilsyn med 
reglene for meldeplikt til barnevernet på bakgrunn av risikovurderinger, jf. 
barnehageloven § 10 første ledd og § 53 første ledd.   

• barnehagemyndigheten gjennomfører ikke veiledning og tilsyn med reglene for meldeplikt 
til barnevernet, i tråd med risikovurderinger, jf. barnehageloven § 10 første ledd og § 53 
første ledd.   

 
 



For å påse at barnehagen etterlever reglene for meldeplikt til barnevernet ga   
Statsforvalteren pålegg om retting av regelverksbruddene som ble avdekket under tilsynet.  
Tydal kommune må: 
• vurdere risikoen for regelverksbrudd i barnehagen 
• vurdere barnehagens behov for veiledning og tilsyn på bakgrunn av risikovurderingene 
• gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med risikovurderingene og barnehagens behov for 

veiledning og tilsyn 
 
Tydal kommune har i brev av 30.03.2022 sendt inn redegjørelse og erklæring om at 
påleggene er rettet. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport, og Tydal kommunes 
tilbakemelding til Statsforvalteren, for utfyllende informasjon om tilsynet. Statsforvalteren har 
i brev av 5. april 2022 avsluttet tilsynet. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår statsforvalterens 
tilsynsrapport, samt Tydal kommunes tilbakemelding til statsforvalteren, og legger dette til 
grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Tydal kommune. 
 
 


