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TILSYNSRAPPORT (NAVN PÅ VIRKSOMHET OG DATO)
Tilsynsrapporten baserer seg på tilsyn foretatt ved (virksomhet og dato). Rapporten omfatter positive
forhold, merknader og avvik i virksomheten. Avvik defineres som brudd på lov eller forskrift.
Merknad defineres som forhold der det ikke er brudd på lov eller forskrift, men der det finnes grunn
til å påpeke behov for forbedring. Denne rapporten er å anse som endelig dersom det ikke blir sendt
tilbakemelding til kommuneoverlegen om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er godtatt.
Regelverk
 Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven)
 Forskrift om miljørettet helsevern
 Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv.
Gjennomføring av og tema for tilsyn
Varsel om tilsyn ble sendt (dato). Tilsynet ble gjennomført (dato). På avslutningsmøtet (dato) fikk
ledelsen ved (sett inn navn og funksjon) en orientering om avvik og hjemmel for vedtak med
mulighet for uttalelse. Vedlagte skjema viser tema for og funn ved tilsynet.
Deltakere
Fra virksomheten: (navn/funksjon)
Fra kommunen: (navn/funksjon)
Funn
Det vises til vedlagte skjema for oversikt over funn ved tilsyn.
Positive forhold
(Kort beskrivelse)
Merknader
Kommunen har ingen merknader eller kommunen har følgende merknader:
Avvik
(Kort beskrivelse – det skal henvises til paragraf i lovverk.)
Anbefaling om oppfølging av merknader
Hvis merknader: Virksomheten anbefales å foreta forbedringer av overnevnte forhold.
Vedtak
Med delegert myndighet og hjemmel i folkehelseloven § 14 pålegges den som er ansvarlig for drift av
virksomheten å rette opp avvik innen (frist etter alvorlighetsgrad). Den ansvarlige må innen samme
dato sendekommunen ved kommuneoverlege (navn) tilbakemelding om tiltak som er iverksatt for å
lukke avvikene.
Mulige sanksjoner og klageadgang
Dersom avvikene ikke rettes innen denne dato, kan kommunen iverksette sanksjoner etter kapittel 3
i folkehelseloven. Klage på kommunens vedtak kan i henhold til folkehelselovens § 19 og
forvaltningslovens § 28 sendes Fylkesmannen i Oppland. Klagefrist etter § 29 i forvaltningsloven er
tre uker fra mottak av vedtaket.
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