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Svar på henvendelse om myndighetsmisbruk 
 
Vi viser til din henvendelse til oss 13. mai 2020. Du har også sendt oss tilleggsinformasjon 17., 
18., 19. og 26. mai 2020. Kunnskapsdepartementet videresendte oss den 12. august 2020, et 
spørsmål du stilte dem 8. mai 2020. Slik vi forstår deg, mener du at  
 

 Fylkesmannen i Innlandet bryter loven når Fylkesmannen ikke har ført tilsyn med 
Rendalen kommunes veiledning etter barnehageloven § 8, og at 

 Fylkesmannen har usaklig forskjellsbehandlet barnehagen i Fylkesmannens vedtak i 
klage på Rendalen økonomiske tilsyn med Hornsetvangen familiebarnehage datert 24. 
oktober 2018.  

 
Den 20. mai 2020 sendte Fylkesmannen i Innlandet oss sin behandling av klage på vedtak om 
krav om tilbakebetaling fra Hornsetvangen familiebarnehage, dokumentene i saken og 
korrespondansen Fylkesmannen har hatt med Sivilombudsmannen i forbindelse med saken.  
 

Tilsyn 

Fylkesmannen i Innlandet har delegert myndighet til å føre tilsyn med kommunen som 
barnehagemyndighet etter barnehageloven. Når Fylkesmannen velger ut hvilke 
barnehagemyndigheter de fører tilsyn med, gjør de det ut fra risikovurderinger. I 
risikovurderingene inngår meldinger Fylkesmannen får inn, sammen med annen informasjon. 
Det er ikke mulig å kreve et tilsyn, da det er Fylkesmannen som avgjør om det skal gjøres eller 
ikke ut fra risikovurderingen.  
 
Vi kan ikke pålegge Fylkesmannen å utføre et tilsyn med kommunen på grunnlag en slik 
enkelthenvendelse. Fylkesmannen er satt i kopi i brevet her, og vi legger til grunn at 
Fylkesmannen har tatt informasjon fra dere med i sin risikovurdering.  
 
Ikke grunnlag for omgjøring 

Det følger av forvaltningsloven § 35 første ledd at et Fylkesmannen i Innlandet kan omgjøre sitt 
eget vedtak hvis et av tre vilkår i bokstav a til c er oppfylt. Tilsvarende kompetanse har 
Utdanningsdirektoratet som overordnet organ, jf. andre ledd.  
 
Vi har vurdert dokumentene i saken, og mener at det ikke er grunnlag for omgjøring av 
Fylkesmannens vedtak i klage på Rendalens økonomiske tilsyn med Hornsetvangen 
familiebarnehage.  
 
Vår avgjørelse om ikke å omgjøre Fylkesmannens vedtak er ikke et enkeltvedtak og kan derfor 
ikke påklages. Det betyr at Fylkesmannens vedtak i klage på Rendalen kommunes økonomiske 
tilsyn med Hornsetvangen familiebarnehage datert 24. oktober 2018 er endelig.  
 
Hvis du ønsker å forfølge saken videre, kan det gjøres i rettssystemet. Du finner informasjon om 
hvordan en sivil rettssak foregår på domstolens nettsider.   
 

https://www.domstol.no/sivil-sak/sakstyper/sivil-sak-med-hovedforhandling/


 
 

Side 2 av 2 

 
 
 

Vi ber om at du for tiden fremover henvender deg til Rendalen kommune eller Fylkesmannen i 
Innlandet for veiledning, jf. barnehageloven §§ 8 og 9 a.  
 
 
 
Vennlig hilsen  
  
  
  
Hilde Austad Arve Bjørndahl 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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