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Forslag til endringer i barnevernloven — overføring av det overordnede
faglige tilsynet til Statens helsetilsyn - Høringsfrist: 130209

Fylkesmannen i Troms har mottatt Barne- og likestillingsdepartementets høringsnotat av
19.12.2008 der det foreslås å overføre det overordnede faglige tilsynet på barnevernområdet
fra Barne- og likestillingsdepartementet til Statens Helsetilsyn.

Fylkesmannen er enig i forslaget, men vil gi enkelte kommentarer til høringsnotatet.

BARNE-OG LIKESTILLINGSDP.
Arkivkode: /0 0 0
Dato: 2-S / -0 9_

Det skal innledningsvis sies at vi er usikker på om forslaget som betoner behov for å
"rendyrke tilsynsfunksjonen på barnevernområdet" og utvikling av "en samordnet
tilsynsmetode", tar høyde for de forskjeller i organisasjon og metodebruk som følger av de
ulike oppgavene som i dag påhviler barneverntilsynet. Vårt utgangspunkt er at tilsynet med
både kommuner, barneverninstitusjoner og omsorgssentre, må utføres etter ulike metoder.
Systemrevisjonen, som i dag er en anerkjent ISO-sertifisert metode, har begrenset relevans for
barneverntilsynet. Det skal her også nevnes at Fylkesmannen ihht. barnevernloven, ikke er
tilsynsmyndighet for Bufetat, noe som innebærer at avvik funnet under systemrevisjoner i
statlige barneverninstitusjoner ikke kan rettes mot den instans som har ansvar for driften.

I Troms, som i de fleste av våre fylker, innebærer det lovpålagte individrettede tilsynet
overfor beboere i barneverninstitusjonene 80-90% av tilsynsbesøkene. I Troms planlegges
eksempelvis 80 individrettede tilsyn i 2009, mens det kun vil bli utført 9 revisjoner. På
kommunesiden er det ikke pålagt kvantitetskrav, men også her vil tilsynet innebære aktiviteter
som ikke er knyttet til bestemte tilsynsmetoder.

På denne bakgrunn, og ut fra det store antall tilsyn dette medfører på landsbasis, er vi
bekymret for at høringsnotatet ikke i tilstrekkelig grad har redegjort for hvordan store deler av
barneverntilsynet skal kunne "harmoniseres" eller "samordnes" med det øvrige statlige
tilsynet gjennom den foreslåtte overføringen. Vi legger her også til grunn at Statens
Helsetilsyn i dag har begrenset kompetanse knyttet til bl.a. det individrettede tilsynet i
barneverninstitusjonene, som i dag er vår hovedoppgave. Det er derfor viktig at den
eventuelle overføringen og bemanningen i Statens Helsetilsyn må avspeile både volumet av
den nye virksomheten og sikre nødvendig kompetanse til å kunne bygge opp og vedlikeholde
kompetanse på det juridiske og det sosial-/barnevernfaglige arbeidet som dette tilsynet
innebærer.
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Avslutningsvis vil Fylkesmannen påpeke at overføringen av tilsynsoppgaver til Statens
Helsetilsyn, i høy grad aktualiserer behov for et navneskifte på dette sentrale tilsynsorganet.
Slik vi ser det, vil det være vanskelig å se relevansen mellom det helsefokus som her inntas og
de oppgaver som er knyttet til tilsynsoppgavene både etter sosialtjeneste- og
barneverntjenesteloven.

ed vennlig hilsen

Svein Ludvigsen
Fylkesmann
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