
       
       
E-postadresse: 
fminpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 987  
2604 Lillehammer 

 Besøksadresse: 
Gudbrandsdalsvegen 186,  
Lillehammer 
Parkgata 36, Hamar 

 Telefon: 61 26 60 00 
www.fylkesmannen.no/in 
 
Org.nr. 974 761 645 

  Vår dato:  Vår ref: 
  15.07.2019  2019/14281 
     
  Deres dato:  Deres ref: 
  17.06.2019  19/816 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 
 Malin Iversen, 61 26 61 23 
  
 
 
  

BAKLIA STALL & GÅRDSBARNEHAGE DA 
Baklivegen 1643 
2651 ØSTRE GAUSDAL 
 
 

  
 

Svar på Klage -finansiering barnehageplasser-Baklia stall og 
gårdsbarnehage-medhold 

Fylkesmannen i Innlandet gir klager medhold og Gausdal kommune sitt vedtak av 23.mai 
oppheves jf. forvaltningsloven §§ 34 og 41. Saken sendes til kommunen for ny behandling.  
 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen viser til klage av 01. juni 2019 på Gausdal kommune sitt vedtak av 23.mai 2019 som 
gjaldt søknad om kommunalt tilskudd for 6 nye plasser i Baklia Stall og Gårdsbarnehage. 
Kommunestyret i Gausdal tok stilling til klagen i møte den 23. mai 2019 og klagen ble ikke tatt til 
følge. Saken ble oversendt til Fylkesmannen 17. juni 2019.  
 
Om regelverket:  
Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager reguleres I barnehageloven § 14. 
I bhl. § 14 andre ledd står det følgende:  
 

«Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at 
barnehagesektoren er rammefinansiert.»  

 
Avgjørelsen om innvilgelse av søknad om finansering ligger til kommunens frie skjønn jf. ordlyden 
«kan». Ordlyden viser til «barnehager», men det er lagt til grunn at barnehageplasser som blir 
etablert etter at sektoren ble rammefinansiert også faller innunder bestemmelsen. Kommunen har 
gjennom bestemmelsen en mulighet til å regulere nyetableringer av private barnehagetilbud. 
  
Kunnskapsdepartementet har pr 1. juli 2019 kommet med en presisering av bestemmelsen. 
Kunnskapsdepartementet konkluderer med at når kommunen skal behandle søknader om tilskudd 
etter bhl. § 14 andre ledd, har de anledning til å gi tilskudd til deler av barnehagen, eksempelvis når 
en privat barnehage som allerede mottar tilskudd velger å utvide.  
 
Kommunens skjønn er fritt, men avgjørelsen må være i tråd med rammene angitt i 
forarbeidene, og kommunen skal ikke legge vekt på utenforliggende hensyn. Utøvelsen av 
skjønn skal heller ikke være vilkårlig eller innebære usaklig forskjellsbehandling. Det er lagt 
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opp til at kommunen skal foreta en bred og konkret vurdering ved vurdering av søknader om 
tilskudd.  
 
I merknadene til bhl. § 14 i Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) heter det: 
 

Kommunen avgjør søknaden etter eget skjønn. Det kommunale skjønnet må se hen til 
barnehageloven § 8 annet ledd som forplikter kommunen til å tilpasse utbyggingsmønster 
og driftsformer til lokale forhold og behov." 

 
Videre står det i proposisjonen pkt. 5.7.1: 
 

Det er flere hensyn som taler for fritt kommunalt skjønn. Blant annet vil kommunen ha 
behov for å styre tilbudet ut i fra demografiske forhold, fødselstall og lignende. Dersom 
kommunen gis mulighet for en helhetlig vurdering i finansieringsprosessen vil 
kommunenes muligheter til å tilpasse kommunens totale barnehagetilbud til befolkningens 
ønsker og behov øke. Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å 
finansiere barnehager som fører til overetablering. En overetablering av nye barnehageplasser kan 
gi kommunene en svært kostnadskrevende barnehagestruktur. […] 

 
Det følger ikke direkte av ordlyden i Barnehageloven § 14 andre ledd hvordan kommunen skal utøve 
skjønnskompetansen, men i forarbeidene skriver departementet på side 34 bl.a. at: «kommunen bør 
ved søknad om finansering undersøke det reelle behovet for barnehagen. Kommunen bør etter 
departementets vurdering finansiere en nyetablert barnehage som er ønsket av brukerne, har en gunstig 
beliggenhet i forhold til boligbebyggelse mv.» Videre skriver departementet at «kommunen må 
etterstrebe og legge til rette for at nyetablerte barnehager som er ønsket av brukerne, kan drive med 
offentlig finansering».  
 
Kommunen er ikke pålagt å finansiere nyetablerte barnehageplasser selv om plassene er ønsket av 
brukerne. Det vil være et moment i vurderingen av om finansering skal gis jf. ordlyden «kan» i 
barnehageloven § 14 andre ledd. Bestemmelsen åpner for at kommunen kan ta hensyn til 
kommuneøkonomien når de avgjør en søknad etter barnehageloven § 14 andre ledd.  
 
Etter barnehageloven § 8 andre ledd har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn under 
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Bestemmelsen må sees i sammenheng med 
barnehageloven § 12 a om rett til plass. For å oppfylle lovens vilkår om rett til plass må søknaden 
være fremsatt innen den fristen som kommunen har satt. Det er ikke løpende opptak i barnehagen 
og kommunen kan derfor legge søknadstidspunktet til grunn når de vurderer behovet for antallet 
plasser for det aktuelle barnehageåret. 
 
Barn har rett til barnehageplass i den kommunen hvor det er bosatt jf. barnehageloven § 12a andre 
ledd. Barna har ikke rett på plass i en bestemt barnehage 
 
Kravene i barnehageloven suppleres av blant annet Barnekonvensjonen. Det innebærer at når 
kommunen skal fatte vedtak som omhandler barn må de ta stilling til hva som er til barnets beste, jf. 
barnekonvensjonen artikkel 3 og barnet skal høres, jf. artikkel 12. Ifølge menneskerettighetsloven § 2 
nr. 4 er barnekonvensjonen inkorporert som norsk lov.  
 
Barnekonvensjonen artikkel 3 nr. 1 lyder slik: 
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«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private 
velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal 
barnets beste være et grunnleggende hensyn.»  

 
Forvaltningslovens regler for saksbehandling gjelder når kommunen fatter enkeltvedtak. Dette 
innebærer bl.a. en plikt for kommunen til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak 
treffes, jf. forvaltningsloven § 17. Enkeltvedtak skal begrunnes, jf. forvaltningsloven § 24. dette 
innebærer at det i begrunnelsen skal nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på jf. 
forvaltningsloven § 25. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig 
skjønn, bør nevnes.  
 
Fylkesmannens vurdering: 
Fylkesmannen er klageinstans etter lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 14 
femte ledd. Klagen gjelder avslag på tilskudd til nye plasser i Baklia Stall og Gårdsbarnehage i 
Gausdal kommune. Parten har klagerett og klagefristen er overhold jf. forvaltningsloven § 28 og § 29.  
 
Fylkesmannen sin prøvingskompetanse er etter barnehageloven § 14 andre ledd. Fylkesmannen kan 
prøve alle sider av saken jf. forvaltningsloven § 34 og skal i vurderingen legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret. Fylkesmannen skal vurdere om Gausdal kommune sitt vedtak er fattet på et 
saklig grunnlag og om kommunen har lagt vekt på relevante momenter i sin vurdering. Vi skal også 
vurdere om kommunen har trukket inn hensyn som ikke er relevante for avgjørelsen.  
 
Fylkesmannen mener dette gir to spørsmål som kommunen må vurdere. Det første spørsmålet er 
om etableringen er ønsket av innbyggerne og det andre spørsmålet blir om kommunen har behov 
for plassene ut fra lokale forhold. 
 
Barnehagetilbudet i Baklia stall og gårdsbarnehage er ønsket av innbyggerne noe søknaden fra 
barnehagen viser. Barnehagen mottar flere søknader fra familier enn det er gitt finansering for og 
barn står på venteliste. Fylkesmannen mener det er liten tvil om at plassene i Baklia er ønsket av 
brukerne. Barnehagen viser til at en ansatt som har fungert som ekstra ressurs knyttet til enkeltbarn 
vil kunne være uten jobb om de ikke kan få finansiert for flere barn. Fylkesmannen tillegger ikke 
dette momentet noe vekt i klagebehandlingen utover at barnehagetilbudet i Baklia stall og 
gårdsbarnehage er et ønsket tilbud.  
 
Neste spørsmål er om kommunen har behov for plassene. I barnehageloven § 8 andre ledd siste 
setning står det: «utbygningsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov». 
Kommunen må foreta en forsvarlig utredning i spørsmålet som gjelder utbyggingsmønsteret 
som skal tilpasses lokale forhold og behov. Barnehageloven § 12 a om rett til plass i barnehage må 
sees i sammenheng med barnehageloven § 8 andre ledd siste setning hvor det står at 
«utbygningsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov».  
 
Kommunen skriver at barnetallet i Gausdal kommune har gått ned og det er ledige plasser i flere av 
de andre barnehagene. Ved å innvilge økt finansiering vil det styrke barnehagens driftsgrunnlag, 
men kan medføre redusert driftsgrunnlag for en eller flere av de andre barnehagene i kommunen. 
Kommunen skriver at det er mer enn tilstrekkelig kapasitet ved de flere av de øvrige barnehagene i 
kommunen. Fylkesmannen mener dette er et saklig og relevant moment som kommunen kan legge 
vekt på i vurderingene av søknaden.   
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Kommunen skriver at de legger opp til at foreldrene kan søke fritt de barnehagene de ønsker og at 
hensynet til søsken og antall ledige plasser spiller inn. De trekker frem at Baklia stall og 
gårdsbarnehage er eneste barnehagen i Gausdal kommune med dyr som en del av 
barnehagedriften og at å gi foreldrene mulighet til å velge sin foretrukne barnehage er noe som kan 
tilsi at det bør gis åpning for å øke tilskuddsgrunnlaget til barnehagen. Fylkesmannen mener dette er 
noe kommunen kan legge til grunn i sin totalvurdering av lokale forhold og behov jf. bhl § 8. 
 
Det er beskrevet av kommunen i saksutredningen at avstand mellom 6 av 7 barnehager ikke er en 
avgjørende faktor knyttet til foresattes reisevei for levering og henting av barn. Fylkesmannen mener 
dette er saklig og relevante moment som kommunen kan legge vekt på i søknaden.  
 
Gausdal kommune skriver at det er mulig å øke kapasiteten på antall plasser ved 4 av de andre 
barnehagene og mener det er mest hensiktsmessig å ta i bruk plasser som er tilgjengelige innenfor 
dagens godkjenning av barnehagene før en økning i tilgjengelige plasser ved Baklia stall og 
gårdsbarnehage. Fylkesmannen mener saksutredningen ikke gir klart svar på om de andre 
barnehagene har godkjenning for tilskudd etter bhl § 14 for hele oppholdsarealet. Fylkesmannen 
fikk opplyst av økonomisjef Marit Bråten Homb på telefon 7.august 2019 at de andre private 
barnehagene har godkjenning for tilskudd etter barnehageloven § 14 for totale areal etter 
barnehageloven §10. Fylkesmannen mener det er et saklig moment at barnehager med godkjente 
plasser for tilskudd fylles opp før nyetableringer innvilges.  
 
Kommunen er ikke pålagt å finansiere nyetablerte barnehageplasser selv om plassene er ønsket av 
brukerne. Det vil være et moment i vurdering av om finansiering skal gis jf. ordlyden «kan» i 
barnehageloven § 14 andre ledd.  
 
I forarbeidene til barnehageloven § 14 andre ledd blir det pekt på at kommunen har behov for å 
kunne styre barnehagetilbudet ut fra demografiske forhold, fødselstall og lignede. Bestemmelsen 
åpner for at kommunen kan ta hensyn til kommuneøkonomien etter barnehageloven § 14 andre 
ledd. Kommunen har lagt vekt på hensynet til økonomi og de redegjør for hensynet i 
saksfremstillingen.  
 
Barnas beste:  
Fylkesmannen skal vurdere om Gausdal kommune har vurdert hensynet til barnas beste og at 
hensynet er tillagt vekt som et grunnleggende hensyn. Fylkesmannen mener at Gausdal kommune 
ikke har ivaretatt barnekonvensjonens krav om å kartlegge aktuelle momenter til vurderingen av 
barnas beste. Det kan ikke leses ut av vedtaket hvordan kommunen har vurdert hensynet til barnas 
beste som et grunnleggende hensyn.  
 
I alle saker som berører barn skal barns beste vurderes, jf. barnekonvensjonen art. 3. At barns beste 
skal vurderes betyr at kommunen må foreta en vurdering der de ulike momentene som inngår i en 
barns beste vurdering synliggjøres. Fylkesmannen mener at dette gjør seg gjeldende i saker om 
utvidelse av barnehager. Barnekonvensjonen gir ingen direkte føringer for hvordan enkeltsaker skal 
avgjøres. 
 
Fylkesmannen mener at vurderingen i denne saken må ta utgangspunkt i barns beste på 
gruppenivå. For å kunne ta stilling til spørsmålet må momentene som skal inngå i vurderingen 
kartlegges og undersøkes. Fylkesmannen har anledning til å foreta en selvstendig vurdering av barns 
beste. I dette tilfellet vurderer vi at vi ikke har tilstrekkelig informasjon til å foreta en slik selvstendig 
vurdering av hva som er barn i Gausdal kommune sitt beste og Fylkesmannen kan heller ikke 
overprøve kommunens vekting av barns beste opp mot andre hensyn som for eksempel hensynet til 



  Side: 5/6 

økonomi jf. kommunens skjønnskompetanse. Vi mener at kommunen, som har en nærhet til sine 
innbyggere, må foreta en selvstendig vurdering av hva som er til barns beste i Gausdal kommune.  
 
Hva som vil være til barnets beste er ikke alltid entydig. Det er heller ikke entydig hvilke momenter 
som skal inngå i vurderingen av barns beste som et grunnleggende hensyn i den enkelte sak. I 
denne saken kan det eksempelvis være hensynet til nærheten til barnehagen og pedagogisk profil. I 
tillegg kan det barns trygghet og trivsel være et moment i vurdering av hva som vil være til barnets 
beste, samt barnets mulighet for utvikling. For å vurdere hva som er barns beste er det nødvendig å 
undersøke barnas syn. Barnas syn i denne saken ivaretas av foresatte. 
 
Vurdering av barns beste er en unik aktivitet som bør foretas i hvert enkelt tilfelle, i lys av de 
konkrete omstendighetene til hvert enkelt barn, grupper av barn eller barn generelt. Det vil være 
ulike momenter som må legges vekt på i vurderingen av barnets beste.  
 
I vurderingen må de ulike momentene vektes opp mot hverandre, slik at en kan trekke ut av 
vurderingen hva som veier tyngst. Det er ikke alltid momentene kommer i konflikt med hverandre, 
og da er det ikke noe krav til at vekting foretas. Det skal samlet sett sterke hensyn til for at 
kommunen kan kunne sette barns beste til side til fordel for andre hensyn. Dette må begrunnes 
særskilt, og må vises blant annet gjennom at hensynet er vektet opp mot andre hensyn.  
 
For å kunne vurdere om barnekonvensjonen artikkel 3 er oppfylt, stilles det krav til begrunnelse. I 
begrunnelsen for vedtaket skal barns beste vurdering og vektingen av dette hensynet synliggjøres. 
Det betyr at det kreves en skriftliggjøring av begrunnelsen for vedtaket. 
 
Fylkesmannen mener at manglende utredning om barnets beste som et grunnleggende hensyn, er 
feil i kommunens saksbehandling. Vi kan ikke se at kommunen har foretatt en forsvarlig vurdering 
av barnas beste og vi kan heller ikke se at barnets beste er tillagt vekt som et grunnleggende hensyn 
i kommunens saksbehandling. Barns beste er en rettighet og en saksbehandlingsregel. At barns 
beste er en saksbehandlingsregel betyr at det er en saksbehandlingsfeil dersom vi ikke har vurdert 
hensynet til barnets beste i en sak som berører barn.  

Kommunens økonomi er et moment som må vektes mot hensynet til barns beste. Fylkesmannen 
mener at kommunen må vurdere hensynet til barns beste opp mot de økonomiske rammer og den 
plikt det offentlige har til å gi tilskudd til private barnehager, jf. barnehageloven § 8.  
 
Det følger av forvaltningsloven § 17 at et vedtak skal foreta en forsvarlig utreding før det fattes et 
enkeltvedtak. Kommunen kan legge vekt på hensynet til kommuneøkonomi når de avgjør en søknad 
om finansiering av nye barnehageplasser etter barnehageloven § 14 andre ledd. Det vil i så fall være 
et hensyn som må holdes opp mot andre hensyn i saken, som hensynet til barnas beste.  
 
Fylkesmannen anser at feilen kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold, Fylkesmannen 
mener at vedtaket er ugyldig. jf. fvl § 41. Fylkesmannen presiserer at vi ikke har tatt stilling til at 
finansiering bør innvilges, men at dette spørsmålet ligger til kommunen å avgjøre jf. ordlyden «kan» i 
barnehageloven §14 andre ledd.  
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Innlandet gir klager medhold og Gausdal kommune sitt vedtak av 23.mai 2019 
oppheves jf. forvaltningsloven §§ 34 og 41. Saken sendes til kommunen for ny behandling.  
 
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
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Med hilsen 
 
Ida Kjerschow Harstad (e.f.) 
fung. direktør  

  
 
Jon Kristian Sørmo (e.f) 
fung. avdelingsdirektør 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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