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om retting eller stenging kan
påklages til Fylkesmannen.
Kommunen kan foreta både
meldte og uanmeldte tilsyn.

HVEM UTFØRER TILSYNET
Kommunen fører det lokale
tilsynet med virksomheten etter
Lov om barnehager.
Fylkesmannen i Vestland fører
tilsyn med at kommunen utfører
de oppgaver den som
barnehagemyndighet er pålagt
etter denne lov.
I Region Vest er tilsynsordningen
organisert slik:
To representanter fra Region Vest
utfører tilsyn i den enkelte
barnehage.
Både styrer, eier og
representanter fra foresatte og
personalet bør være tilstede.
Det utarbeides en rapport etter
hvert tilsyn.
I rapporten vil det komme frem
om det er gjort funn av
uforsvarlige eller ulovlige forhold
ved godkjenningspliktige
virksomheter. Det er kommunen
som barnehagemyndighet som gir
eventuelle pålegg om retting av
avvik. Dersom fristen for å
etterkomme pålegget ikke blir
overholdt eller dersom forholdet
ikke lar seg rette, kan kommunen
vedta tidsavgrenset eller varig
stenging av virksomheten. Vedtak

For mer informasjon om tilsyn se
www.regjeringen.no

TILSYN MED BARNEHAGER
Kommunen skal føre tilsyn med
barnehager etter Lov om
barnehager.
Alle kan gi melding om
uforsvarlige eller ulovlige forhold
ved barnehagen.

HVORFOR TILSYN?
I følge Lov om barnehager
Kapittel X Tilsyn§ 53-56 skal
kommunen føre tilsyn med alle
virksomheter etter denne lov.
Tilsynet skal se til at lover og
regelverk blir fulgt, og at
barnehagen drives på en
forsvarlig måte.
Regelverket er beskrevet i Lov om
barnehager 17.juni 2005 nr.64 og
forskrifter til loven.

HVA BLIR DET FØRT TILSYN
MED?
Tilsynsmyndigheten skal se til at:
 Barnehagen drives etter Lov
om barnehager med forskrifter.
Eksempel:
 Drives barnehagen med
forsvarlig bemanning?
 Har barnehagen en årsplan
utarbeidet i tråd med
Rammeplan for barnehager?
 Er barnehagens vedtekter i
samsvar med lovens § 8?
 Er barnehagen sitt innhold i
samsvar med § 2?
 Har barnehagen rutiner for
at ansatte leverer
politiattest?
 Følger barnehagen opp
aktivitetsplikten i forhold til
barns psykososiale miljø?

