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Statlig tilsyn med barnehager. 
 
Vi støtter at Fylkesmannen får mulighet til å føre tilsyn i den enkelte barnehage og 
tenker at særlige tilfeller må være når kommunen ikke ivaretar sin tilsynsplikt eller 
ved tvist mellom kommune og eier etter kommunalt tilsyn eller pålegg etter 
barnehageloven.  
Dvs. at tilsynet kan utføres som en indirekte del av klagebehandlingen, der 
Fylkesmannen er klageinstans, og at tilsyn fra Fylkesmannen kun bør skje helt 
unntaksvis. 
 
Det må tillegges stor vekt at alle tilsynsinstanser har en utøvende veiledningsplikt, i 
dette tilfellet Fylkesmannen, og at veiledningsplikten også omfatter barnehageeier. 
 
Det er viktig at Utdanningsdirektoratet blir klageinstans for Fylkesmannens vedtak. 
 
Det er viktig at endringen ikke medfører et merarbeid, og økt byråkrati. 
 
 
Forslag om presisering av lovhjemmel for barnehagens arbeid med 
dokumentasjon og vurdering. 
 
Vi støtter punktet om dokumentasjon og vurdering, og er positiv til departementets 
forslag, og synes det er fint at barnehagen kan observere og kartlegge til intern bruk i 
barnehagen uten å måtte innhente foresattes samtykke.  
 
For oss er dokumentasjon og kartlegging i tidlig barnehagealder av stor betydning for 
å kunne oppdage barn med særlige behov og forebygge / tilrettelegge så tidlig som 
mulig. All forskning viser at dette er av stor betydning for barns utviklingsløp. Vi 
støtter argumentasjonen om at et krav om samtykke som grunnlag for behandling av 
personopplysning, vil være til hinder for at barnehagen kan gjennomføre sitt 
pedagogiske arbeid, og sikre et tilrettelagt tilbud. 
 
Vi synes fortsatt at lovteksten er noe uklart og gir rom for tolkninger. Det hadde vært 
fint med ytterligere presisering, eventuell i en egen veileder. Barnas personvern er 
viktig, og det er mange vurderinger å ta i det daglige arbeidet i barnehagen. Det er en 
utfordring for oss, når departementet og datatilsynet oppleves som uenig om lovens 
tolkning. 
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