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Avslag - klage over avslag på søknad om tilsagn om tilskudd - Espira
Krydderhagen barnehage - Oslo kommune - Bydel Grünerløkka
Fylkesmannen viser til oversendelse fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo
kommune datert 8. februar 2017. Advokatfirmaet Hjort DA har på vegne av Espira Gruppen AS
(Espira) fremsatt klage over kommunens vedtak datert 15. desember 2016. Saken gjelder vedtak
om avslag på søknad om finansiering av Espira Krydderhagen etter barnehageloven § 14 andre
ledd.
Fylkesmannens vedtak
Fylkesmannen har avslått klagen. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommunes
vedtak av 15. desember 2016 opprettholdes.

Fylkesmannens myndighet
Klagen er behandlet i medhold av barnehageloven § 14 femte ledd. Etter forvaltningsloven § 2
bokstav b er vedtak om avslag på tildeling av tilskudd et enkeltvedtak. Klager har klagerett i
saken og har påklaget vedtaket innen fristen i forvaltningsloven §§ 28 og 29. Vilkårene for å
behandle klagen er følgelig oppfylt.
Etter forvaltningsloven § 34 siste ledd, har Fylkesmannen myndighet til å treffe et nytt vedtak
eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen for helt eller delvis ny behandling.
Etter forvaltningsloven § 34 annet ledd skal Fylkesmannen legge vekt på hensynet til det
kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn.

Sakens bakgrunn
Espira søkte om tilskudd til ny barnehage i boligprosjektet Krydderhagen i HasleLinje i Bydel
Grünerløkka, den 25. november 2016. Espira har inngått avtale med Haslemann AS om
etablering og drift av barnehage i Bøkkerveien. I søknaden fremgår det at barnehagen er planlagt
ferdigstilt i august 2018 og at den vil ha ca 76 barn fordelt på avdelinger for små og store barn.
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Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune behandlet søknaden om tilskudd den
15. desember 2016. Søknaden ble avslått med følgende begrunnelse:
Etter barnehageloven § 14, andre ledd, kan kommunen yte tilskudd til barnehager som
søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert i 2011. Kommunen
oppfyller i dag forpliktelsene i barnehageloven § 8 annet ledd. Oslo kommune er derfor
ikke forpliktet til å finansiere private barnehager som etableres etter 1.1.2011.
Byrådet har inngått avtale med partiet Rødt om at Oslo kommune for fremtiden skal klare
å dekke behovet for barnehageplasser gjennom bygging av kommunale og ideelle
barnehager.
Oslo kommune planlegger, i samsvar med ovenstående, å utvikle barnehagetilbudet i
området hvor Espira Krydderhagen skal etableres i egenregi. På bakgrunn av dette, vil
det ikke være behov for at kommunen finansierer en ny barnehage. Byrådsavdelingen har
derfor besluttet å ikke imøtekomme søknaden.
Avslaget ble påklaget av Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Espira 5. januar 2017. I klagen
er det redegjort for de faktiske forhold i saken, klagegrunnene, konsekvenser av kommunens
vedtak og fylkesmannens kompetanse i klagesaken.
Klager gjør gjeldende at kommunens vedtak er et ledd i en politisk strategi om å forhindre
nyetablering av såkalte «kommersielle» barnehager. Klager mener kommunens vedtak er ugyldig
på bakgrunn av flere rettslige grunnlag. Klagegrunnene er oppsummert slik:

Vedtaket er basert på usaklige eller utenforliggende hensyn.

Vedtaket bygger på usaklig forskjellsbehandling av «kommersielle» og «ideelle» aktører.

Vedtaket er vilkårlig.

Vedtaket strider mot den frie etableringsretten i barnehageloven.

Kommunen har ikke foretatt en konkret og individuell vurdering av Espiras søknad.

Kommunens begrunnelse for vedtaket er mangelfull.
Espira anfører i tillegg at det er behov for akkurat denne barnehagen, og har fremlagt
dokumentasjon tilknyttet denne påstanden.
Espira fremholder at det er utenforliggende/usaklig at kommunen har vektlagt hvem som skal
utvikle og drive barnehagen. Videre mener de kommunen ikke kan avslå søknaden for å tvinge
frem en løsning der kommunen trer inn i avtalen med Haslemann AS. Dette anser de for å være i
strid med forarbeidene til barnehageloven der det fremgår at kommunen ikke skal la eierrollen
påvirke vurderinger og hindre oppstart av barnehagetilbudet i tråd med brukernes ønsker og
behov. Etter Espiras syn viser forarbeidene at kommunen ikke kan avslå en søknad om
finansiering dersom det er behov for barnehagen på søknadstidspunktet. Klager gjør dermed
gjeldende at kommunen ikke har rettslig adgang til å avslå finansiering av barnehagen under
henvisning til at kommunen planlegger å utvikle barnehagetilbudet selv.
På bakgrunn av den politiske avtalen som kommunen viser til i sitt avslag, mener Espira at
vedtaket er motivert ut i fra et hensyn om å forskjellsbehandle private aktører avhengig av om de
anses «ideelle» eller «kommersielle». Det anføres at kommunen ikke har vist til noe grunnlag for
en slik forskjellsbehandling, og at dette hensynet faller utenfor rammene av barnehageloven og
således er usaklig.
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Videre mener Espira vedtaket er vilkårlig ettersom det ikke er foretatt en konkret vurdering av
søknaden sett opp mot begrensningene som forarbeidene til barnehageloven har oppstilt.
I klagen er det deretter redegjort for forholdet til reguleringsprosessen og partenes
innrettelsesbehov. I all hovedsak er det fremhevet at det er en mangel at Oslo kommune ikke har
tatt hensyn til at det er inntatt et krav om barnehage i reguleringsbestemmelsene for Haslevangen
16-18.
Klager mener at prinsippet om fri etableringsrett er en begrensning i kommunens
skjønnsutøvelse, og at kommunen ikke kan treffe vedtak som medfører at dette prinsippet blir
illusorisk.
Espira anfører at vedtaket lider av saksbehandlingsfeil. For det første mangles en konkret
vurdering som barnehageloven § 14 andre ledd legger opp til. For det andre er begrunnelsen
mangelfull. Begge feilene hevdes å ha kunnet virke inn på vedtakenes innhold.
Klager ber om at Fylkesmannen endrer kommunenes vedtak og fatter vedtak om tilskudd i
samsvar med søknaden. Subsidiært bes Fylkesmannen om å oppheve vedtaket og sende saken
tilbake til kommunen for ny behandling.
Klagen ble behandlet av Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune den 8.
februar 2017.
Oslo kommune viser til at ved opptaket til barnehageåret 2016/2017 fikk alle barn med lovfestet
rett tilbud om barnehageplass, og at kommunens beregninger viser at det fortsatt vil være tilfelle
ved de neste opptakene. I fremtiden ønsker Oslo kommune å tilby barnehageplass til flere barn
enn de som har krav på det.
Det fremgår videre at avslaget er begrunnet med at kommunen ønsker å dekke barnehagebehovet
i området med tiltak i kommunal regi, samt at vedtaket er utslag av en endret praksis for tildeling
av tilskudd til nye private barnehager, som følge av en reell politisk endring i Oslo kommune.
Byrådsavdelingen redegjør deretter for sin forståelse av barnehageloven § 14 andre ledd. Når det
gjelder den konkrete vurderingen i denne saken skriver den at hensynet til mangfold i
barnehagetilbudet er ivaretatt i Oslo kommune, samt at den lovfestede retten til barnehageplass
per i dag er oppfylt. Byrådsavdelingen er dermed av den oppfatning at Espira Krydderhagen ikke
er nødvendig for å sikre at Oslo kommune oppfyller den lovfestede retten til barnehageplass.
Den viser også til at Espira var klar over den politiske omleggingen som pågikk og ikke kan
binde opp kommunens myndighet ved å inngå kontrakt. Det var en kalkulert risiko å inngå
kontrakt med Haslemann AS uten å ha sikret seg tilsagn om finansiering.
Byrådsavdelingen mener det ikke er grunnlag for å hevde at det foreligger usaklig
forskjellsbehandling, ettersom det ikke foreligger andre søknader Espira kan sammenlignes med.
Den mener også at det ikke er grunnlag for å hevde at kommunen har avslått søknaden alene av
den grunn at Espira ikke er «ideell», ettersom behandlingen av søknaden har holdt seg innenfor
begrensningene barnehageloven stiller. Kommunen skriver at søknaden er avslått på bakgrunn av
at det i dette området ønsker utbygging i kommunal regi.
Når det gjelder reguleringsplanen mener Byrådsavdelingen at denne ikke har betydning for om
det skal gis tilskudd til en privat barnehage. Videre mener den at den frie etableringsretten ikke
omfatter rett til tilskudd.
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Fylkesmannen mottok deretter merknader fra Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Espira. I
merknadene datert 7. mars 2017 er det i all hovedsak fremsatt kommentarer til kommunens
beskrivelse av de faktiske forhold og de rettslige spørsmålene. Espira viser til merknader datert
17. februar 2017 innsendt i forbindelse med en annen klagesak om tilsagn om finansiering (den
såkalte Espira Nybyen-saken). Espira ber Fylkesmannen legge disse til grunn for behandlingen
av klagesaken tilknyttet Espira Krydderhagen.
I merknadene datert 17. februar 2017 er det blant annet fremhevet at det foreligger et faktisk
behov for barnehagen i området Espira Krydderhagen vil etablere seg, og at kommunen selv
ønsker å tre inn i Espiras avtale med utbygger. I den forbindelse er det vist til uttalelser fra den
ansvarlige byråden for oppvekst og kunnskap, og dokumentert, med en oversikt fra Plan- og
bygningsetaten, at en privat barnehage i Bøkkerveien er inntatt i beregningen og planen for
dekning av fremtidige barnehageplasser i Bydel Grünerløkka. Det påpekes at det ikke er planlagt
andre kommunale barnehager som vil føre til at det ikke er behov for barnehagen i Bøkkerveien.
Ettersom det foreligger et behov for barnehagen, kan ikke kommunen avslå søknaden.
Klager er også av den oppfatning at kommunen har misbrukt sin tilskuddsmyndighet til å
tilgodese kommunen som barnehageeier. Det fremgår i tillegg at kommunen ikke har
kommentert anførselen om at usaklige/utenforliggende hensyn er vektlagt.
Espira mener at kommunens innvilgelse av søknad om tilskudd til ny barnehage henholdsvis i
bydel Nordstrand og bydel Sagene, illustrerer at saksbehandlingen i nærværende sak er gjenstand
for usaklig forskjellsbehandling. Kommunen har ikke konkret vurdert behovet for
barnehageplasser, men avslått og innvilget utelukkende på bakgrunn av politiske avtaler. Klager
mener at den politiske avtalen ikke er et saklig hensyn å vektlegge etter barnehageloven. I tillegg
mener de avtalen gir uttrykk for et utslag av vilkårlighet ettersom Espiras søknad ville blitt
innvilget dersom den hadde innkommet før den politiske tilleggsavtalen ble inngått 26. oktober
2016.
Det er også klagers syn at en ensidig praksis som vil utelukke en type ikke-kommunale
barnehager fra offentlig finansiering, kan stride mot den frie etableringsretten.
Klager viser også til at det i klagebehandlingen ikke er foretatt en konkret vurdering som
reparerer den manglende vurderingen i vedtaket.
Deretter mottok Fylkesmannen Oslo kommunes kommentarer til Espiras fremsatte merknader. I
brev av 4. april 2017 gjør Byrådsavdelingen gjeldende de samme kommentarer og merknader fra
brev datert 21. mars 2017 (tilknyttet den såkalte Espira Nybyen-saken).
Byrådsavdelingen oppfatter det slik at det ikke er uenighet om de faktiske forhold i denne saken,
men om de rettslige spørsmål.
Kommunen gjør gjeldende at barnehageloven § 8 ikke legger begrensninger på kommunens
skjønnsfrihet når det gjelder vurderingen av klagers søknad om tilskudd. På bakgrunn av at det
ikke er behov for barnehagen, mener de kommunen står fritt til å avslå søknaden om tilskudd.
Kommunen mener klager feilaktig likestiller Oslo kommunes ønske om å etablere en barnehage i
området, med et behov i lovens forstand.
Videre hevder kommunen at avslaget ikke er i strid med den såkalte myndighetsmisbrukslæren.
Herunder skriver de at vedtaket ikke er begrunnet med at kommunen ønsker å tre inn i avtalen
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Espira har inngått med utbygger. Vedtaket er derimot begrunnet med et ønske om at fremtidig
barnehageutbygging skal skje i kommunal regi.
Når det gjelder anførselen om usaklig forskjellsbehandling skriver kommunen at det ved
innvilgelsen av de to andre søknadene ble foretatt en konkret vurdering. Det fremheves at disse
søknadene ble innsendt før tilleggsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt. Innrettelseshensyn for
søkerne og konsekvensene av et avslag fra kommunens side ble vurdert som annerledes i de to
sakene og nærværende sak.
Kommunen mener vedtaket ikke er vilkårlig.
Det fremgår også at reguleringen er et forhold mellom kommunen og eier av eiendommen samt
at det ikke er rettslig grunnlag for at reguleringen er et relevant moment i vurderingen av
tilskuddssøknaden. Kommunen avviser også at etableringsretten er et relevant moment i
vurderingen av om det skal innvilges tilskudd.
Fylkesmannen legger til grunn at Espiras fremsatte merknader av 28. mars 2017 til Oslo
kommunes brev av 21. mars 2017, også skal legges til grunn i nærværende klagebehandling. Det
er fremhevet at det er et faktisk behov for barnehagen i dette området, og at dette er dokumentert
i klagen og merknadene av 17. februar 2017. Det anføres dermed at avslaget er begrunnet i at
Espira er en kommersiell barnehagedriver, som ikke er et relevant hensyn etter barnehageloven.
Klager antar at det ligger forsvarlige vurderinger til grunn for at barnehagen ligger inne i
kommunens planer for dekning av barnehagetilbudet i Oslo for 2019, og omfattes av de planlagte
3 000 nye barnehageplassene. Klager påpeker også at reguleringsplanen må være uttrykk for hva
som er et behov og ikke bare et fremtidig ønske. Det fremheves også at en konkret vurdering av
det eksisterende og fremtidige behovet ble foretatt da Byrådsavdelingen meldte inn et behov for
barnehageplasser og reguleringsplanen ble fastsatt.
Espira fastholder at tildeling av tilskudd til to private aktører som søkte før tilleggsavtalen ble
inngått er usaklig forskjellsbehandling. Tidspunktet for når søknaden ble innlevert ble avgjørende
for avgjørelsen om tildeling av tilskudd. Den politiske avtalen bygger på at private kommersielle
barnehager ikke skal få finansiering, som ikke er et saklig hensyn.
Klager mener de har dokumentert at reguleringsplanen ble fastsatt etter en anmodning fra
byrådsavdelingen. De viser videre til at det ligger forsvarlige og grundige vurderinger bak
fastsettelsen av reguleringsplanen, som medfører et betydelig inngrep overfor utbygger. Det
legges til grunn at byrådsavdelingen har varslet plan- og bygningsetaten om dette.
Under henvisning til forvaltningsloven § 17 ba Fylkesmannen i e-post av 23. mars 2017 om
følgende redegjørelse fra Oslo kommune:


Prognoser for antall barn med en lovfestet rett til barnehageplass for årene 2017-2019 i
Bydel Grünerløkka.



Det totale antallet barnehageplasser for de samme årene i Bydel Grünerløkka.

Frist for innsendelse ble satt til 30. mars 2017.
I brev 4. april 2017 har Oslo kommune oppstilt en oversikt over dagens barnehagekapasitet,
forventet befolkningsvekst og kapasitetsøkninger i antall barnehageplasser frem til 2021.
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I e-post av 11. april 2017 fra Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Espira, er det fremsatt
kommentarer til Oslo kommunes innsendte oversikt. Det påpekes blant annet at Espira ligger
inne i den forventede kapasitetsveksten i bydel Grünerløkka, og at tabellene understreker behovet
for barnehagen for å sikre tilstrekkelig barnehagedekning på kort og lang sikt.
Vi mottok ytterligere forklaring til tabellen fra Byrådsavdelingen den 19. april 2017. Det ble
opplyst om hvilke barnehageprosjekter som kapasitetsveksten frem til 2021 baserer seg på.
Fylkesmannen videresendte e-posten til Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Espira den 19.
april 2017. Det ble fremsatt kommentarer i e-post av 21. april 2017. Espira mener Oslo
kommunes oversikt er lavere enn det kommunen senest opplyste om i februar. Det fastholdes at
boligprosjektet utløser et behov for barnehageplasser, som er bakgrunnen for reguleringsplanen.
Espira er av den oppfatning at barnehagen har vært planlagt for å dekke behovet for plasser i det
aktuelle området, og at tabellen dermed ikke underbygger kommunens standpunkt om at det ikke
er behov for disse plassene. Espira mener det planlagte, men ennå ikke avklarte kommunale
prosjektet i bydel Grünerløkka som er nevnt i tabellen, ikke er relevant for saken. For det første
dreier det seg om et prosjekt som skal være etablert først i 2021. For det andre er det uklart om
prosjektet er ment som en erstatning for bortfallet av barnehagen i Krydderhagen, eller som et
supplement for å dekke det økende behovet for barnehageplasser fra 2021.
Espiras kommentarer ble oversendt Oslo kommune per e-post den 22. april 2017. Oslo kommune
opplyste i e-post 24. april 2017 at de ikke har kommentarer til Espiras e-post av 21. april.
Fylkesmannens vurdering
Klagen er behandlet på grunnlag av de dokumentene som fulgte saken i Byrådsavdeling for
oppvekst og kunnskap i Oslo kommune sitt oversendelsesbrev av 8. februar 2017, merknader av
21. mars 2017 (som det er henvist til i e-post av 4. april 2017), og svar på vår anmodning om
redegjørelse av 4. april og 19. april 2017. I tillegg er klagen behandlet på grunnlag av de
dokumenter som fulgte saken i merknader fra Advokatfirmaet Hjort DA på vegne av Espira av
17. februar 2017 (som det er henvist til i brev 7. mars 2017) og 28. mars 2017 samt kommentarer
i e-post av 11. april 2017 og 21. april 2017.
Fylkesmannen legger til grunn at sakens dokumenter og partenes argumenter er kjent, jf.
forvaltningsloven § 18, og gjengir dermed ikke disse her i sin helhet.
Problemstillingen Fylkesmannen skal ta stilling til er om kommunens vedtak av 15. desember
2016, om avslag på søknad om tilsagn om tilskudd til Espira Krydderhagen, er ugyldig.
Det følger av barnehageloven § 14 annet ledd, at kommunen kan yte tilskudd til barnehager som
søker om godkjenning etter at barnehagesektoren ble rammefinansiert. I tråd med rettslig
tradisjon anses ofte kan-bestemmelser for å falle inn under kommunens frie skjønn. I
forarbeidene1 fremgår det også at dette var intensjonen med barnehageloven § 14 annet ledd. Det
er således på det rene at kommunens adgang til å yte tilskudd etter 1. januar 2011, er en del av
kommunens såkalte frie skjønn.
I merknadene til Ot. prp. nr. 57 (2007-2008) Om lov om endringer i barnehageloven (finansiering
av ikke-kommunale barnehager) fremgår det at
1

Innst. O. nr. 103 (Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnehageloven) s. 3 samt
Ot.prp.nr.57 (2007-2008) s. 34
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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.
I både Ot. prp. nr. 57 (2007-2008) og Innst. O nr. 103 (2008-2009) er det foretatt en nærmere
redegjørelse av begrensningene i det kommunale skjønnet.
Et fritt kommunalt skjønn vil sikre at kommunen ikke forpliktes til å finansiere barnehager
som fører til overetablering.
…
Kommunen bør ved søknad om finansiering 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.
…
Dette vil etter departementets vurdering føre til at kommunen til enhver tid må sikre et
tilstrekkelig antall barnehageplasser, og at den dermed ikke kan si nei til å finansiere
barnehager som etableres der det er etterspørsel.
Det er Fylkesmannens vurdering at det ut ifra de ovennevnte uttalelser fra forarbeidene kan
utledes begrensninger i kommunens skjønnsutøvelse etter barnehageloven § 14 annet ledd.
Begrensningene innebærer at kommunen ved behandling av søknad om tilskudd, må vurdere
søknaden opp mot plikten til å tilby plass i barnehage, jf. barnehageloven §§ 8 og 12 a. Det er
ikke oppstilt krav om en bestemt dekningsprosent etter §§ 8 og 12a. Behovsdekning av
barnehageplasser for fremtiden krever naturligvis planlegging. For at retten skal oppfylles kan
det være nyttig at kommunen kartlegger det fremtidige behovet for barnehageplasser.
Kommunen må undersøke og fastsette det reelle behovet for den aktuelle barnehagen som søker
om tilsagn om finansiering. Dersom det er behov for barnehageplasser vil plikten til å sikre de
som har krav på barnehageplass kunne medføre at kommunen ikke kan avslå en søknad om
tilskudd til en barnehage. Dersom barnehagen medfører en overetablering av plasser, vil det ikke
være behov for den og kommunen kan dermed avslå søknaden.
I Innst.O.nr. 103 (2008-2009) s 3 fremgår det også at:
Ved et fritt skjønn er det viktig at kommunen er bevisst sin dobbeltrolle som eier og
myndighet og ikke lar eierrollen påvirke vurderingene og hindre oppstart av
barnehagetilbudet i tråd med brukernes ønsker og behov, som på sikt kan gå ut over
mangfoldet i barnehagetilbudet i kommunen.
I Ot.prp. nr. 57 (2007-2008) s. 34 fremkommer det at
Kommunen må etterstrebe å legge til rette for at nyetablerte barnehager som er ønsket av
brukerne, kan drive med offentlig finansiering. Departementet er av den oppfatning at
gjeldende § 8 sikrer et etterspurt mangfold i tilstrekkelig grad. Videre har departementet
tillit til at kommunene av eget ønske vil gi sine innbyggere et godt tjenestetilbud.
Uttalelsene er etter vår vurdering et uttrykk for at lovgiver har ønsket å sikre og bevare
mangfoldet i barnehagesektoren. Dette innebærer at ved behandling av søknad om tilskudd, må
kommunen vurdere søknaden opp mot kommunens øvrige barnehagetilbud, og sikre at
mangfoldet ivaretas over tid.
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Det er følgelig vår vurdering at tilsagn om finansiering må foretas etter en konkret vurdering i det
enkelte tilfellet. Kommunen må i sin behandling av en søknad om tilskudd vurdere denne opp
mot deres plikt til å tilby barnehageplass og til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til
lokale forhold og behov for på den måten sikre at mangfoldet i tilbudet ivaretas over tid.
Ettersom barnehageloven § 14 annet ledd etter sin art faller inn under kommunens frie
skjønnsutøvelse, vil Fylkesmannen foreta en avklaring av vår adgang til å prøve kommunens
skjønn.
Forvaltningsloven § 34 annet ledd lyder:
Tas klagen under behandling, kan klageinstansen prøve alle sider av saken og herunder
ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer
med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er
klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen
legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn.
Etter bestemmelsens ordlyd kan klageinstansen i utgangspunktet prøve alle sider av saken. I dette
ligger det også en plikt til å prøve saken så langt det er nødvendig. Det gjelder både sakens
rettslige, faktiske og skjønnsmessige sider. Fylkesmannen som klageinstans må foreta en
selvstendig vurdering av de sider av saken som klagen gir grunn til.
I tillegg skal hensynet til det kommunale selvstyret vektlegges, jf. forvaltningsloven § 34 andre
ledd tredje setning. Bestemmelsen gir ikke nærmere holdepunkter for hvor tungt hensynet til det
kommunale selvstyret skal veie. I forarbeidene er det om dette uttalt at bestemmelsen ”kan
tilpasses de ulike områdene alt etter i hvor sterk grad hensynet til det kommunale selvstyret gjør
seg gjeldende”, jf. Ot.prp. nr. 51 (1995-96) side 41.
Det er på det rene at Fylkesmannen kan overprøve om de begrensninger som følger av
forarbeidene. Spørsmålet er om kommunens vedtak må settes til side som ugyldig fordi
kommunen har gått utenfor sin myndighet i skjønnsutøvelsen.
Først vil vi vurdere hvorvidt Oslo kommune oppfyller kravet til å sikre at det tilbys
barnehageplass til de barna som har krav på dette etter barnehageloven §§ 8 annet ledd og 12a, jf.
de foran nevnte begrensninger fra forarbeidene.
I vedtaket datert 15. desember 2016 skriver Byrådsavdelingen at de per dags dato oppfyller
forpliktelsene etter barnehageloven § 8 andre ledd. I tillegg fremkommer det at kommunen, på
bakgrunn av en politisk avtale med partiet Rødt, for fremtiden planlegger å dekke behovet for
barnehageplasser gjennom bygging av kommunale og ideelle barnehager.
Espira har søkt om tilskudd til en barnehage (med 76 små/store barn), med planlagt oppstart
august 2018, og anfører at det er behov for en barnehage i bydel Grünerløkka og i området
Krydderhagen ønsker å etablere seg. Espira har fremlagt dokumentasjon knyttet til anførselen om
at det foreligger behov for barnehageplasser i dette området.
Dokumentasjon som er fremlagt er blant annet uttalelse fra Omsorgsbygg KF, Bydel
Grünerløkka og flere uttalelser fra Byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskp, til forslag til
detaljregulering av Haslevangen 16-18 med flere. I uttalelse av 11. februar 2015 skriver
Byrådsavdelingen følgende:
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Derimot er vi kjent med at det pågår boligutbygging i Haslevangen 16-18 med 5-600
boenheter og at det kommer en 4-avdelings barnehage i dette prosjektet.
Barnehagedekningen er derfor underdimensjonert. Reguleringsbestemmelsene for
Haslevangen 16-18 med flere, er også innsendt. I tillegg har klager innsendt rammetillatelsen av
17. november 2016. I denne gis rammetillatelse for bygging av barnehage.
I tillegg er det fremlagt e-postkorrespondanse mellom Byrådsavdelingen og utbygger, Haslemann
AS. Utbygger anmodet den 2. november 2015 og i april 2016 Byrådsavdelingen om en avklaring
på hvem som kan være barnehagedriver i Bøkkerveien, eller om de eventuelt «kunne droppe
barnehage i prosjektet vårt?».
Byrådsavdelingen besvare med at de manglet politisk avklaring. I tillegg ble det fremhevet at
«Barnehagen kan ikke droppes. Vi mener det er lagt inn alt for lite barnehagekapasitet ift de
antall boliger som kommer i dette prosjektet.»
Den 3. mai var det fremdeles ikke kommet noen politisk avklaring som Byrådsavdelingen viste
til. Utbygger orienterte i e-post om at de ikke kunne forholde seg til dette, og at de nå ville gå «ut
til private utbyggere og kjører dette løpet med en vi velger av dem.»
Den 4. november 2016 kontaktet Byrådsavdelingen utbygger og anmodet om et møte angående
etablering av barnehagen. Det ble uttrykt at denne er «ønsket etablert i kommunal regi».
Plan- og bygningsetaten har i publikasjon på sine nettsider 2. februar 2017 listet opp utbygginger
i planperioden 2016 – 2019. Det fremgår av denne at en fireavdelingsbarnehage i Bøkkerveien,
Krydderhagen i Bydel Grünerløkka er en del av Oslo kommunes planer for utbyggelse av
barnehageplasser.
Uttalelsene fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap fra februar 2015 og kommunikasjonen
med utbygger som det er vist til ovenfor, kan gi uttrykk for at det foreligger behov for
barnehageplasser i fremtiden i området Espira har søkt om tilsagn om tilskudd. Oslo kommune
har også regulert inn en barnehage i Bøkkerveien i sine reguleringsplaner. Det fremkommer også
at en fireavdelingsbarnehage i dette området er en del av kommunens utbyggingsplaner.
Fylkesmannen er av den oppfatning at denne reguleringsplanen og utbyggingsplanen kan
indikere at det foreligger et behov for barnehageplasser i det aktuelle området.
Oslo kommune skriver i klageoversendelsen at beregninger viser at det per i dag og for fremtiden
ikke foreligger et behov for barnehageplasser for at plikten til å tilby plass etter barnehageloven §
8 skal være oppfylt. I tillegg fremgår det at det siden høsten 2015 er igangsatt en betydelig
utbygging av kommunale barnehager i Oslo kommune. Oslo kommune planlegger også å utvikle
barnehagetilbudet i området hvor Espira Krydderhagen skal etableres. Oslo kommune har
imidlertid hatt et ønske om å tilby flere barn enn de som har lovfestet rett til plass, en plass.
Slik vi har oppfattet Oslo kommunes redegjørelse mener den at de ovennevnte uttalelsene fra
Byrådsavdelingen og Plan og bygningsetaten, ikke kan tas til inntekt for at det foreligger et
behov for fremtidige barnehageplasser etter barnehageloven § 8.
Fylkesmannen legger til grunn at Oslo kommunes opplysninger om at plikten til å tilby
barnehageplass etter barnehageloven § 8 per i dag er oppfylt, er korrekte. Vi kan for øvrig ikke se
at dette er omtvistet. Tatt i betraktning befolkningsvekst i Oslo-området vil det kreves en økning
i antall barnehageplasser for at kommunen skal kunne oppfylle sin plikt til dette for fremtiden.
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I tråd med forvaltningsloven § 17 skal Fylkesmannen påse at saken er så godt opplyst som mulig
før vedtak treffes. På bakgrunn av partenes anførsler fant Fylkesmannen det nødvendig å be om
ytterligere redegjørelse fra Oslo kommune den 23. mars 2017. Vi ba om en redegjørelse av
følgende:
-

Prognoser for antall barn med en lovfestet rett til barnehageplass for årene 2017-2019 i
Bydel Grünerløkka.
- Det totale antallet barnehageplasser for de samme årene i Bydel Grünerløkka.
Det bemerkes at forpliktelsene etter barnehageloven § 8 andre ledd jf. § 12 a, gjelder innenfor
kommunegrensene. Oslo kommune er et opptaksområde. Ettersom utbyggingsmønsteret skal
tilpasses lokale forhold og behov, knytter vår anmodning om redegjørelse seg til bydel
Grünerløkka. Stort sett søker foreldre barnehageplass i nærheten av bostedsadressen.
Espira Krydderhagen er som nevnt estimert ferdigstilt til starten av barnehageåret 2018/2019.
Vår vurdering er i utgangspunktet knyttet til hvilket behov for barnehageplasser som foreligger
på tidspunktet barnehagen antas å være ferdig. Ettersom plikten til å sikre tilstrekkelig antall
plasser gjelder til enhver tid, og krever planlegging av fremtidig utbygging, har vi i tillegg
etterspurt prognoser frem til 2019.
I prognosene som er fremsatt i tabell innsendt 4. april 2017 fremgår det at fra 2017 og til 2018 er
det en estimert reduksjon i befolkningen på 50 barn med krav på barnehageplass i Bydel
Grünerløkka. I tillegg fremgår det at forventet kapasitetsvekst i antall barnehageplasser er på 28.
Tatt i betraktning av at Oslo kommune oppfyller retten per i dag, tyder tabellen på at Oslo
kommunes forventede kapasitetsvekst skal dekke behovet for barnehageplasser per august 2018.
Den estimerte kapasitetsveksten ser ut i fra prognosene også ut til å dekke behovet for
barnehageplasser frem til 2021.
I tabellen som ble innsendt 19. april 2017 er det satt opp hvilke barnehageprosjekter
kapasitetsveksten er basert på. Brødfabrikken FUS barnehage er oppført som prosjektet som
ligger til grunn for kapasitetsveksten fra 2017 til 2018. Vi gjør oppmerksom på at denne
barnehagen fikk tilsagn om finansiering i 2015.
På det tidspunktet Espira Krydderhagen er estimert ferdigstilt og i tiden etter dette synes behovet
for antall barnehageplasser ut i fra den lovfestede retten etter barnehageloven § 8, å være oppfylt.
Klager argumenter for at når barnehagen er innregulert i reguleringsplanen medfører dette at det
allerede er tatt stilling til at det foreligger et faktisk behov for barnehagen, samt at boligprosjektet
i seg selv utløser et behov for barnehageplasser.
Det er Oslo kommune ved Plan- og Bygningsetaten som besluttet kravet om en barnehage i
boligprosjektet i Krydderhagen i reguleringsplanen. Dette kravet ble, ut i fra det vi har blitt
forelagt av opplysninger, blant annet begrunnet med uttalelser fra Byrådsavdelingen, herunder
særlig redegjørelse av februar 2015 og den påfølgende kommunikasjonen.
De foran nevnte uttalelser fra Byrådsavdelingen og ansvarlig Byråd, kan også sees i lys av et
uttalt politisk mål om utbygging av 3000 nye barnehageplasser. Dette politiske målet
sammenfaller ikke nødvendigvis med behovet for barnehageplasser som springer ut av det
rettslige kravet etter barnehageloven §§ 8 andre ledd og 12a.
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I forarbeidene, jf. Ot.prp.nr.57 (2007-2008) ble endringer i etterspørsel av barnehageplasser
mellom godkjenningstidspunktet og finansieringstidspunktet drøftet.
Kommunen som barnehagemyndighet må veilede barnehageutbyggere så tidlig som mulig
i prosessen ved bygging av nye barnehager for å unngå tilfeller som Tromsø kommune
nevner. Det vil likevel innebære en viss risiko for barnehageutbyggere å ferdigstille
barnehager uten garanti for finansiering. Selv om kommunen gir god veiledning i
prosjekteringsfasen, kan det skje endringer i etterspørselen innen finansieringsspørsmålet
skal avgjøres. Det er etter departementets vurdering også viktig at private
barnehageutbyggere gjør en grundig vurdering av behovet for barnehageplasser i
kommunen de ønsker å etablere seg i.
Lovgiver har etter vårt syn åpnet for at det er den private barnehageutbyggeren sin risiko
hvorvidt det mellom godkjenningen og spørsmålet om finansiering foreligger en endring i
behovet for barnehagen. Vi mener det dermed er lovgivers syn at endringer i etterspørselen frem
til finansieringsspørsmålet avgjøres, er en risiko som barnehageutbyggeren bærer.
Klager har ikke fremlagt dokumentasjon på at prognosene som er fremsatt av Oslo kommune
ikke stemmer. Fylkesmannen kan heller ikke se at det foreligger grunnlag for at vi ikke skal
legge disse opplysningene om forventet dekning av behovet for barnehageplasser, til grunn.
Oslo kommunes prosjekterte barnehageutbygging slik det er fremstilt i tabell av 19. april 2017
anses dermed for å dekke behovet for barnehageplasser slik at Oslo kommune vil oppfylle den
lovfestede retten til barnehageplass.
På bakgrunn av det ovennevnte har vi kommet frem til at Oslo kommune har sannsynliggjort at
Espira Krydderhagen ikke er nødvendig for å sikre at den lovfestede retten til å tilby
barnehageplass vil være oppfylt for fremtiden i Bydel Grünerløkka.
Vurdering av begrensning i skjønnsutøvelsen – tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til
lokale forhold og behov
Vi går deretter over til å vurdere hvorvidt kommunens vedtak 15. desember 2016 er ugyldig som
følge av at det ikke er behandlet opp mot kommunens plikt til å tilpasse utbyggingsmønster og
driftsformer til lokale forhold og behov for på den måten sikre at mangfoldet i tilbudet ivaretas
over tid.
Espira anfører at kommunen ikke kan treffe vedtak som medfører at den frie etableringsretten blir
illusorisk. Det er også klagers syn at en ensidig praksis som vil utelukke en type ikkekommunale barnehager fra offentlig finansiering, kan stride mot den frie etableringsretten.
Vi kan ikke se at det er uttalelser i forarbeidene som kan tas til inntekt for at den frie
etableringsretten var ment som en begrensning på den måten Espira anfører. Vi viser i den
forbindelse til den som fremgår av Ot.prp.nr. 57 (2007-2008) s. 22:
Den frie etableringsretten for barnehager ble foreslått videreført. I den sammenheng var
det naturlig å vurdere om nye godkjente ikke-kommunale barnehager fremdeles
automatisk skal ha krav på kommunalt tilskudd. Når kommunen får det helhetlige
ansvaret for barnehagesektoren i sin kommune, bør den gis et verktøy for å tilpasse
sektoren i tråd med brukernes ønsker og behov. Departementet mente det er
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hensiktsmessig at kommunene gis kompetanse til å vurdere om nye ikke-kommunale
barnehager skal få kommunalt tilskudd.
Departementet foreslo derfor at kommunen gis en skjønnsmessig adgang til å vurdere om
ikke-kommunale barnehager som søker om godkjenning etter 2009, skal motta kommunalt
tilskudd. Dette innebærer at ikke-kommunale barnehager som etableres etter 2009, ikke
vil ha en lovfestet rett til kommunalt tilskudd.
Den frie etableringsretten er ikke en direkte begrensning i kommunens skjønnsutøvelse ved
behandlingen av vedtak som fattes etter barnehageloven § 14 andre ledd. Ved en slik tilnærming
ville det vært et lite rom for skjønnsutøvelse. Vi kan ikke se at det var intensjonen med
bestemmelsen ut i fra forarbeidene.
Imidlertid ble betydningen av mangfoldet i barnehagetilbudet over tid, oppstilt som en
begrensning i skjønnsutøvelsen, jf. Ot.prp.nr 57 s. 23:
Ved et fritt skjønn er det viktig at kommunen er bevisst sin dobbeltrolle som eier og
myndighet og ikke lar eierrollen påvirke vurderingene og hindre oppstart av
barnehagetilbud i tråd med brukernes ønsker og behov, som på sikt kan gå ut over
mangfoldet i barnehagetilbudet i kommunen.
Det er vår oppfatning at mangfoldet i barnehagetilbudet i Oslo kommune ikke vil affekteres over
tid av at denne barnehagen får avslag på søknad på tilsagn om finansiering.
Det er Fylkesmannens vurdering at Oslo kommunes vedtak av 15. desember 2016 ikke er ugyldig
sett opp mot kommunens plikt til å tilpasse utbyggingsmønster og driftsformer til lokale forhold
og behov.
Begrensninger i ulovfestet forvaltningsrett
Fylkesmannen vil deretter vurdere om det er begrensninger i ulovfestet forvaltningsrett som
medfører at kommunens vedtak ikke er gyldig.
I Rt. 2011 s. 304 fremgår det at
Forvaltningsvedtak kan etter alminnelig norsk forvaltningsrett kjennes ugyldig blant
annet dersom det lider av en kompetansemangel, er truffet på grunnlag av uriktig faktum,
er beheftet med saksbehandlingsfeil, ikke bygger på et forsvarligskjønn, er influert av
usaklige hensyn, medfører usaklig forskjellsbehandling eller etter sitt innhold er åpenbart
urimelig.
Rt. 2007 s. 257:
Men også dette frie skjønn er gjenstand for en viss domstolskontroll. Det følger av
rettspraksis. Hva som er relevante og saklige grunner etter hjemmelsloven, beror på en
lovtolkning og kan etterprøves av domstolene. Det samme gjelder om avgjørelsen bygger
på forskjellsbehandling, er vilkårlig eller er sterkt urimelig.
Espira har anført at vedtaket er i strid med usaklige eller utenforliggende hensyn, at vedtaket
bygger på usaklig forskjellsbehandling av kommersielle og ideelle aktører samt at vedtaket er
vilkårlig.
Usaklige eller utenforliggende hensyn
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Spørsmålet er hvorvidt kommunens avslag om tilsagn om finansiering er basert på usaklige eller
utenforliggende hensyn.
Hvor grensen trekkes sett opp mot hva som er relevant må avgjøres konkret i forhold til den
enkelte hjemmelslov. Dette vil bero på et hensiktsmessighetsskjønn hvor det blant annet kan
foretas lokale prioriteringer av faktisk og politisk art. For at vi skal kunne ta stilling til hva som
er relevant, må det tas utgangspunkt i en tolkning av de aktuelle bestemmelsene.2
Espira fremholder at det er usaklig av kommunen å legge vekt på at Espira ikke er såkalt ideell,
at kommunen ikke kan sammenblande myndigheten til å gi finansiering etter barnehageloven §
14 andre ledd med kommunens rolle som barnehagemyndighet, eller kan presse Espira ut ved å
tre inn i avtalen med utbygger.
Oslo kommunen hevder på sin side at vedtaket verken er begrunnet med at kommunen ønsker å
tre inn i avtalen Espira har inngått med utbygger eller at søkeren er en kommersiell aktør.
Avslaget er ifølge Oslo kommune begrunnet med at kommunen ikke vil bruke kommunale
midler til å finansiere en ny privat barnehage.
Etter kommunevalget høsten 2015 skjedde det en endring i hvem som har det politiske flertallet i
Oslo kommune. Det nye Byrådet har igangsatt en utstrakt utbygging av nye barnehageplasser i
kommunal regi. I tillegg har Byrådet inngått avtale med partiet Rødt om at Oslo kommune for
fremtiden skal dekke behovet for barnehageplasser gjennom bygging av kommunale og ideelle
barnehager.
Det er altså lokalpolitiske prioriteringer som er bakgrunnen for kommunens avslag på tilsagn om
finansiering. Etter vårt syn er det et saklig hensyn av Oslo kommune å vise til at de i fremtiden
vil bygge ut barnehageplasser selv, jf. uttalelser fra Innst. O. nr. 103 (2008-2009) s. 13.
Departementet har pekt på den individuelle retten til barnehageplass som innføres fra
2009. Den vil føre til at kommunen til enhver tid må sikre tilstrekkelig antall
barnehageplasser og en høy dekningsgrad enten gjennom å bygge kommunale
barnehager eller gi støtte til ikke-kommunale.
Det er ikke bragt på det rene hva som menes med utbygging av «ideelle barnehager». Vi kan
heller ikke se at det er vektlagt at Espira Krydderhagen ikke er ideell, all den tid det er vist til at
det for fremtiden er planlagt utbygging i området Espira Krydderhagen skal etableres, i
kommunal regi.
Fylkesmannen skal vektlegge hensynet til det kommunale selvstyret. Alt etter i hvor stor grad
hensynet til det kommunale skjønnet gjør seg gjeldende, jf. forvaltningsloven § 34 andre ledd
siste setning.
Det var intensjonen at kommunen som barnehagemyndigheten skulle få de nødvendige verktøy
for å dimensjonere barnehagetilbudet i tråd med lokale forhold og behov. Behovet for kommunal
styringsmulighet overfor nyetableringer i sektoren, særlig etter at målet om full
barnehagedekning er nådd, ble framhevet.

2

Jf. Eckhoff Smith Forvaltningsrett 8. utgave 2006 s. 366 flg.
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Vi er dermed av den oppfatning at det kommunale selvstyret gjør seg særlig gjeldende, når det er
vurdert at Oslo kommune har behandlet Espira Krydderhagen sin søknad, innenfor de
begrensninger som følger av forarbeidene.
Kommunens avslag om tilsagn om finansiering er ikke basert på usaklige eller utenforliggende
hensyn.
Usaklig forskjellsbehandling
Spørsmålet er om Espira er utsatt for usaklig forskjellsbehandling ved vurderingen av søknaden
om tilsagn om finansiering.
Den rettslige avgrensning for om forskjellsbehandlingen skal anses saklig, vil være at
begrunnelsen for å forskjellsbehandle like tilfeller må ligge innenfor lovens formål på en eller
annen måte. Dersom man forskjellsbehandler ut fra hensyn som ligger fullstendig utenfor lovens
formål, så kan forskjellsbehandlingen undertiden være usaklig i slik grad at vedtaket ansees som
ugyldig.
Espira mener at kommunens innvilgelse av søknad om tilskudd i til ny barnehage henholdsvis i
bydel Nordstrand og bydel Sagene, illustrerer at saksbehandlingen i nærværende sak er gjenstand
for usaklig forskjellsbehandling. Kommunen har på denne måten ikke konkret vurdert behovet,
men avslått og innvilget utelukkende på bakgrunn av politiske avtaler. Dette mener de ikke er et
saklig hensyn å vektlegge etter barnehageloven
Når det gjelder anførselen om usaklig forskjellsbehandling skriver kommunen at det ble foretatt
en konkret vurdering ved innvilgelsen av de to andre søknadene som ble inngitt før
tilleggsavtalen ble signert. Innrettelseshensyn og konsekvensene av et avslag ble vurdert som
annerledes i disse søknadene. Det fastholdes at de to andre søknadene ble innvilget etter en
konkret vurdering der det blant annet ble lagt vekt på at søknadene ble inngitt før kommunens
politikk på barnehageområdet var endelig fastlagt gjennom tilleggsavtalen mellom
byrådspartiene og Rødt, samt tidspunktet for planlagt ferdigstillelse av de to aktuelle
barnehagene og leilighetsprosjektene de er en del av. Innrettelseshensyn for søkerne og
konsekvensene av et avslag fra kommunens side ble vurdert som annerledes i de to sakene og i
vår sak. Det er altså ikke snakk om like tilfeller, og forskjellene utgjør saklig grunn for at utfallet
ble ulikt.
Det første vi må vurdere er dermed om saksforholdene i Espira Krydderhagen, og henholdsvis
Læringsverkstedet (Solveggen) og Trygge Barnehager AS (Fernanda FUS) er like.
I vedtakene som er innvilget tilsagn om tilskudd er det blant annet vektlagt at de inngår i
kommunens planer for å sikre tilstrekkelig barnehagekapasitet i kommende planperiode, samt at
kommunen har vært kjent med barnehageprosjektet over tid. Det må kunne legges til grunn at
dette tyder på en likhet knyttet til omstendighetene for Espira Krydderhagen.
På den andre siden befinner disse barnehagene seg i andre bydeler. Det fremkommer av
vedtakene, av 2. november 2016, at bydel Nordstrand og bydel Sagene har behov for
barnehageplasser i årene fremover. I den forbindelse antar vi at Oslo kommune viser til det
behovet som foreligger som følge av forpliktelsene til å tilby barnehageplass etter
barnehageloven §§ 8 andre ledd og 12a.
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Ettersom Oslo kommune ikke ser ut til å kunne dekke det fremtidige behovet for
barnehageplasser i de aktuelle områdene, har de to private aktørene fått tilsagn om tilskudd.
Det er dermed vår oppfatning at det ikke er snakk om like tilfeller. Vi kan dermed heller ikke
vurdere anførslene knyttet til at forskjellsbehandlingen ikke er saklig.
Det er Fylkesmannens vurdering at Espira Krydderhagen ikke er utsatt for usaklig
forskjellsbehandling ved vurderingen av søknaden om tilsagn om finansiering.
Vilkårlig
Vedtaket må kjennes ugyldig dersom det kan godtgjøres at forvaltningen verken har anvendt
hjemmel i lov eller utøvd skjønn. Dette gjelder også i de saker hvor den vilkårlige avgjørelsen
ikke har noe å si på resultatet, eller i tilfeller hvor det er utøvd skjønn, men viktige hensyn er
oversett eller tillagt overdreven vekt.
Spørsmålet er om kommunens vedtak av 15. desember 2016 er vilkårlig.
Espira mener blant annet at kommunens innvilgelse av de to øvrige søknadene om tilsagn om
finansiering, gir uttrykk for et utslag av vilkårlighet. Klager fremhever at Espiras søknad ville
blitt innvilget dersom den hadde innkommet før den politiske tilleggsavtalen ble inngått 26.
oktober 2016. Tidspunktet for når søknaden ble innlevert ble avgjørende for avgjørelsen om
tildeling av tilskudd.
Under drøftelsen av om det er tatt utenforliggende hensyn ved vurderingen av Espiras søknad om
tilsagn om finansiering, kommer vi frem til at lokalpolitiske hensyn, herunder kommunal
utbygging av barnehageplasser, kan vektlegges, under forutsetning av at skjønnsutøvelsen for
øvrig er innenfor rammene av barnehageloven §§ 8 andre ledd og 12 a. Lokalpolitiske føringen
vil naturlig nok variere ut ifra det gjeldende styret. På den måten vil det oppfattes som vilkårlig
for den enkelte, uten at dette er vilkårlig skjønnsutøvelse etter ulovfestet forvaltningsrett.
Oslo kommunes vedtak av 15. desember 2016 er ikke vilkårlig.
Saksbehandlingsfeil
Fylkesmannen går deretter over på å vurdere hvorvidt det foreligger saksbehandlingsfeil i
kommunens vedtak av 15. desember 2016 som medfører at vedtaket er ugyldig.
Vedtakets begrunnelse
Spørsmålet er om kommunens vedtak er begrunnet i tråd med forvaltningslovens regler
I forvaltningsloven § 25 er de nærmere minstekrav til vedtakets innhold angitt.
I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner
reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket,
skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket
bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger
på.
Det avgjørende er at man skal være klar over hvilket faktum som forvaltningen har lagt til grunn,
og hvilke bestemmelser (hjemmel) som er lagt til grunn for vedtaket, og i varierende omfang
hvordan bestemmelsen konkret er fortolket, dersom det er tolkingsspørsmål knyttet til
rettsanvendelsen.
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Når det gjelder krav til den faktiske begrunnelsen ble det i Ot.prp.nr.75 (1993-1994) side 40
uttalt:
Innledningsvis er det grunn til å understreke at bestemmelsene i fvl § 25 andre ledd ikke
pålegger forvaltningsorganene en plikt til å gi en fullstendig og detaljert redegjørelse for
alle sider av saksforholdet i den enkelte sak. Alle faktiske forhold som er av betydning for
saken, forutsettes selvsagt å være brakt på det rene når vedtaket treffes. I § 25 andre ledd
heter det imidlertid bare at disse skal « kort nevnes » i selve begrunnelsen til partene.
Hvor utførlig det må orienteres om de faktiske forhold man har lagt vekt på, vil som
påpekt i høringsnotatet måtte bero på de konkrete forhold i den enkelte sak. Minstemålet
må være at fremstillingen er så fullstendig at den viser at lovens vilkår for å treffe vedtak
er oppfylt.
Det vil altså bero på sakens karakter hvor detaljert vedtaket skal begrunnes.
I vedtaket av 15. desember 2016 legges det til grunn at Oslo kommunen oppfyller forpliktelsene
etter barnehageloven § 8 per i dag. Det fremgår videre at Oslo kommunen av den grunn ikke er
forpliktet til å finansiere private barnehager som etableres etter 1.1.2011. Videre fremgår det at
Byrådet har inngått avtale med partiet Rødt om at Oslo kommune for fremtiden skal klare å
dekke behovet for barnehageplasser gjennom bygging av kommunale og ideelle barnehager.
Videre fremgår de at det planlegges å utvikle barnehagetilbudet i området der Espira
Krydderhagen ønsker å etablere seg, i egenregi.
For det første synes det som om Oslo kommunen legger til grunn at ettersom de oppfyller
forpliktelser etter barnehageloven § 8 per dags dato, står de fritt til å avslå Espiras søknad om
tilsagn om finansiering.
En slik forståelse er ikke i tråd med barnehageloven § 14 annet ledd. Vi viser til de ovenfor
refererte forarbeidene der det fremgår at «kommunen til enhver tid må sikre et tilstrekkelig antall
barnehageplasser, og at den dermed ikke kan si nei til å finansiere barnehager som etableres der
det er etterspørsel». Plikten til å sikre tilstrekkelig antall barnehageplasser gjelder kontinuerlig.
Oslo kommune kan dermed ikke begrunne avslaget med at fremtidige barnehageplasser ikke er
nødvendig, fordi behovet er oppfylt per i dag. Det er ingen automatikk i en slik argumentasjon.
For det andre inneholder vedtaket ingen redegjørelse av behovet for barnehageplasser, eller
redegjørelse av hvordan kommunen selv skal sikre at dette oppfylles, fra det tidspunktet Espira
Krydderhagen er estimert til å være ferdigstilt.
For det tredje synes Oslo kommunes henvisning til utbyggingsplanene å være svært lite konkret.
Det er følgelig vår oppfatning at det er mangler i vedtakets begrunnelse, jf. forvaltningsloven §
25.
Selv om vedtaket lider av feil medfører ikke dette automatisk at det er ugyldig. Spørsmålet er så
om det er grunn til å tro at de feil som foreligger, kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold, jf. forvaltningsloven § 41. Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har
sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de
planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette. Den
mangelfulle begrunnelsen har dermed ikke virket inn på vedtakets innhold.
Konkret og individuell vurdering
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Espira anfører at manglende konkret vurdering må anses som en saksbehandlingsfeil. Som nevnt
under vedtakets begrunnelse, inneholder vedtaket ikke en konkret vurdering av de
begrensningene som Fylkesmannen mener følger av forarbeidene. Dette er imidlertid reparert ved
kommunens senere redegjørelser. Av den grunn har heller ikke denne feilen innvirket på
vedtakets innhold.

Konklusjon
Fylkesmannen har kommet frem til at Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap sitt vedtak om å
avslå Espira Krydderhagen sin søknad om tilsagn om finansiering av 15. desember 2016 er
gyldig. Fylkesmannen opprettholder dermed Oslo kommunes vedtak.

Med hilsen
Grethe Hovde Parr
utdanningsdirektør
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rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Advokatfirmaet Hjort DA v/Advokat Kristian Brandt

Postboks 471 Sentrum

0181

Oslo

