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Forslag til revidert forskrift om rettigheter og bruk av tvang under
opphold i barnevern institusjon (rettighetsforskriften)

Fylkesmannen i Oppland viser til høringsbrev av 17. august 2010 — forslag til revidert forskrift om
rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon (rettighetsforskriften).

Fylkesmannen er enig i forslaget, men ønsker å gi noen kommentarer til høringsnotatet.

Generelt:
I sitt høringsnotat påpeker BLID at satsningen på opplæring av ansatte i barneverninstitusjoner må
styrkes, dette med tanke på hvilke restriksjoner det er mulig å sette inn og hvordan dette gjøres
korrekt. Ensrettet praksis av regelverket er i seg selv et mål. Fylkesmannen ser at dette kan være en
utfordring da endringen bidrar til større utøvelse av den enkelte institusjonsansattes skjønn.
Fylkesmannen foreslår at forskriftsteksten presiseres i form av et rundskriv for bedre å sikre mer
ensartet skjønnsutførelse.

Bakgrunn for forslaget:
3.2.2 Forsvarlig omsorg for den enkelte.
Fylkesmannen anser det som viktig at god og forsvarlig foreldreomsorg blir benyttet som begrep for
å presisere institusjonens omsorgsansvar.

3.15 Dokumentkravene i forskriften.
For å sikre rettsikkerheten til beboerne, og for å vurdere de konkrete hendelsene som skjer der det
føres tvangsprotokoll, mener Fylkesmannen at det vil være en kvalitetssikring, samt og et middel for
ROS - analyse om protokollene blir nummerert og innbundet. På denne måten vil de faktiske
hendelser bli forelagt tilsynsmyndigheten og endinger vil ikke bli muliggjort.

Merknad til forslag til forskriftsending:
§ 5 Medisinsk tilsyn og behandling.
Fylkesmannen i Oppland mener at omfanget av denne paragrafen bør inneholde mer. Ungdommer
som plasseres og bor på institusjonene, har et økt behov for medisinsk oppfølging, og kravet til
medisinsk oppfølging og behandling bør følge utviklingen. Fylkesmannen foreslår at det vises til
forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp. Dette med
tanke på ungdommer som har behov for tyngre medisiner og oppfølging. Fylkesmannen ser ellers at
omsorgsansvaret ivaretar det å gi ut ikke reseptbelagte legemidler.

§§ 11 og 23 Elektroniske kommunikasjonsmidler.
Fylkesmannen i Oppland anbefaler endringen som omfatter elektroniske kommunikasjonsmidler, da
dette vil virke klargjørende for institusjonen og i forbindelse med Fylkesmannens tilsynsarbeide.

§§ 16 og 24 urinprøver.
Det er en viktig endring at beboere kan samtykke til å avlegge urinprøver. Fylkesmannen i Oppland
har mottatt flere henvendelser fra beboere som ønsker dette.
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§ 17 Bruk av tvang eller makt og § 18 Tvang i akutte faresituasjoner.
Fylkesmannen mener at om mindre inngripende fysisk tvang eller makt ikke skal protokollføres, og
forelegges tilsynsmyndigheten, burde forskjellene mellom paragrafene være mer presise slik at det
ikke vil være uklart eller til hinder for beboernes rettsikkerhet.

§ 19 Tilbakeføring ved rømming.
Fylkesmannen i Oppland støtter forslaget til presisering av institusjonens ansvar for å bringe
beboeren tilbake, og at det er institusjonen som skal varsle politiet.

Beate Golten e.f.
fung. avdelingsdirektør

Espen Bjorli
rådgiver

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.

2


