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Skoler og barnehager – varsling av alvorlige hendelser til tilsynsmyndigheten  

 

 

På bakgrunn av en alvorlig hendelse i en barnehage før jul 2013, hvor et barn gikk gjennom isen på 

islagt vann under en utflukt, vil miljøenheten presisere at slike alvorlige hendelser skal rapporteres 

til miljøsjefen som tilsynsmyndighet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

 

Når det skjer ulykker og nestenulykker av noe alvorlighet på en barnehage eller skole, skal 

hendelsen dokumenteres som en avviksmelding til styrer/rektor. Styrer/rektor skal videre 

dokumentere hvordan hendelsen er fulgt opp. I tillegg skal melding med kort beskrivelse av 

hendelsen og informasjon om kontaktperson sendes tilsynsmyndigheten, slik at vi kan vurdere om 

hendelsen gir grunnlag for oppfølging fra vår side. Vi presiserer at dette gjelder hendelser med en 

alvorlighet som krever omfattende legebehandling, som alvorlige bruddskader eller hjernerystelse 

eller hendelser som har vært potensielt livstruende. 

 

 

Lovgrunnlag 

Miljøenheten fører tilsyn med alle barnehager etter forskrift om miljørettet helsevern barnehager og 

skoler m.v. Tilsynsplikten omhandler bl.a. å kontrollere at barnehagen har systemer som ivaretar 

sikkerheten til barna. Ifølge forskriftens § 5. Opplysnings- og informasjonsplikt , har lederen av 

virksomheten plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten om forhold ved virksomheten som 

kan ha negativ innvirkning på helsen. Slike opplysninger skal gis av eget tiltak (uoppfordret) til 

kommunestyret eller den kommunestyret bemyndiger (dvs miljøsjefen). 

 

Miljøenheten kan videre kreve opplysninger som er nødvendige for å ivareta godkjennings- og 

tilsynsoppgaven. Forskriften gir ikke adgang til å kreve opplysninger eller gi informasjon som er 

belagt med taushetsplikt.  

 

Det fremgår i merknaden til bestemmelsen at «dersom det oppstår tvil om hvilken informasjon som 

er relevant etter nærværende forskrifts § 5 andre ledd, bør medisinsk-faglig rådgiver i kommunen 

kontaktes». 
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Ovennevnte bestemmelser følger av lov om folkehelsearbeid  § 12 om plikt til å gi relevante 

opplysninger til kommunestyret slik at de kan utføre sine lovpålagte gjøremål etter 

folkehelseloven. 

 

Melding om alvorlig hendelse sendes til miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no 

Telefon 72 54 25 50. 
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Marianne Langedal 

miljøsjef 

Bente Høier 

sjefsingeniør 
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