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Plan for tilsyn av barnehager i Arendal kommune. 

Kommunen som tilsynsmyndighet. 
 

Bystyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltning og bestemmer 

hvilket organ i kommunen tilsynet skal legges til, jfr. Kommuneloven §§ 10,12 og 23. 

Bystyret kan med hjemmel i kommuneloven §§ 10, 12 og 23 nr. 4 ved delegering bestemme 

hvem som skal være tilsynsmyndighet i kommunen. 

Delegert myndighet er lagt til rådmannens stab oppvekst. 
 

Kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet stiller store krav til ryddighet slik at 

både private og kommunale barnehager har tillit til tilsynet. Det vil derfor være nødvendig at 

kommunen som tilsynsmyndighet utarbeider en plan for tilsyn som er kjent for alle; 

barnehageeiere, barnehageansatte og foreldre. 

Lovgrunnlaget for tilsyn 
 

Lov 17. juni 2005 nr 64 om barnehager (barnehageloven) § 16 bestemmer at kommunen skal 

føre det lokale tilsyn med virksomheter (kommunale og private) etter denne lov. Lovens § 8 

femte ledd, sikrer tilsynsmyndigheten rett til innsyn. 

Tilsynet skal primært utføres for å kontrollere at barnehagen drives i henhold til 
 

 Lov om barnehager. 

 Rammeplan for barnehager. 

 Forskrift om sikkerhet på lekeplassen. 

 Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 Plan- og byggningsloven. 

 Lov om brannvern. 

 Lov om produktkontroll. 

Tilsynsmyndigheten skal iverksette pålegg dersom det avdekkes uforsvarlige eller ulovlige 

forhold i barnehagen. Om nødvendig kan tilsynet stenge virksomheten, tidsbegrenset eller 

varig. Barnehagens eier kan påklage vedtaket til Fylkesmannen i Aust- Agder. 

Rådmannen har delegert ansvaret for tilsyn. Tilsyn etter lov om barnehager gjennomføres av 

stab oppvekst. Kontoret fører også tilsyn med at eier har fått godkjenning etter lovverk som 

ulike faginstanser har ansvar for. Tilsynet krever tverrfaglig samarbeid, samt gode rutiner 

mellom kommunale faginstanser. 



Hensikten med kommunens tilsyn: 
 

Tilsyn skal være et verktøy for å sikre barn gode oppvekstsvilkår og gjennom kommunens tilsyn, 

skal det sikres at følgende er ivaretatt: 
 

 Barnehagen drives i henhold til lover, forskrifter og kommunale vedtak. 

 Eier av barnehagen er bevisst sitt ansvar for egen barnehages virksomhet i henhold til 

lov om barnehager med forskrifter. 

Gjennomføring av tilsyn: 

 Det skal føres skriftlig tilsyn hvert år i alle barnehagene. (Nettbasert tilsyn i perioden 

november og desember) 

 Det skal gjøres stedlig tilsyn i alle barnehagene i perioden 2016 – 2020. 

 Det skal gjøres uanmeldt tilsyn i barnehager ved behov i perioden 2016 – 2020. 

 Det skal gjennomføres dokumenttilsyn i perioden 2016 - 2020. (Årsplaner, 

beredskapsplaner og lignende.) 

 

 

Anmeldt tilsyn vil bli lagt opp som dialog og veiledning og kan ta utgangspunkt i blant 

annet følgende dokumenter: 

o Sist innleverte webtilsyn 

o Årsplan for barnehagen 

o Årlig rapportering ansatte i forhold til barn 01.10 med fokus på pedagognorm. 

o Satsingsområder. 

o Basilrapportering 15.12 
 

Det vil være en del av tilsynsarbeidets mål å veilede og hjelpe barnehagene i forhold til 

lovoppfyllelse, innhold og kvalitet. Veiledning og kontroll skal gå ”hånd i hånd” ved tilsyn 

i barnehagene. 

Det skal derfor ikke bare være et tilsyn som baserer seg på kontroll og ”måling”, men vel så 

mye et tilsyn som skal gi veiledning for kvalitetsutvikling. 


