
Høringsuttalelse fra Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Forslag om å legge det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Sta-
tens helsetilsyn

Forslaget går ut på at barnevernloven endres slik at det overordnede faglige tilsynet på barne-
vernområdet, som i dag er lagt til BLD, legges til Statens helsetilsyn. Fylkesmannen vil fort-
satt ha ansvar for å utføre tilsynet. Statens helsetilsyn vil bli overordnet myndighet for fyl-
kesmannen hva gjelder tilsynet på barnevernområdet, og dermed klageinstans for fylkesman-
nens vedtak om pålegg om å rette på forhold i institusjonen eller om nedleggelse av driften.
BLD vil fortsatt være øverste ansvarlig departement for tilsynet.

Ved BUS Midt-Nor e støtter vi forsla et om n barnevernlov 2-3 b.

Dette be nner vi med føl ende:
Statens helsetilsyn har i dag det overordnede faglige tilsynet med sosialtjenesten og helsetje-
nesten. I praksis betyr dette at Statens helsetilsyn er overordnet tilsynsmyndighet for fylkes-
mennene (sosialtjenesten) og Helsetilsynet i fylkene (helsepersonell og helsetjenesten). Det
kan dermed være naturlig at også det overordnede faglige tilsynet med barneverntjenesten
ligger hos Statens helsetilsyn. Dette vil kunne bidra til et mer helhetlig tilsyn og unngåelse av
fragmentert virksomhet da mange av tjenestene overlapper hverandre, og personer/familier
har flere tjenester samtidig. En harmonisering av kravene til tjenestene vil kunne gi innbyg-
gerne større rettssikkerhet og kvalitetssikre tjenestetilbudet; noe som også vil komme barne-
vernet til gode.

Det kan også være gunstig at klagesaker i barnevernet blir lagt til Statens helsetilsyn. Helsetil-
synet har erfaring med behandling av tilsynssaker, blant annet innenfor rettighetsklager. Dette
er sentralt også i barnevernet; for eksempel ved bruk av tvang i barneverninstitusjoner.

En "overvåkingsmodell" som kontinuerlig overvåker områder med fare for svikt, vil  være  en
sentral kvalitetssikring av barnevernet, og spesielt da knyttet til barn som er i institusjon. Dis-
se barna er svært sårbare, og kan være utsatt for mer eller mindre tilfeldig institusjonell meto-
dikkipraksis, brudd på rettigheter og ansatte som ikke ivaretar sitt arbeide på en god nok fag-
lig måte.

Barn i barneverninstitusjoner har sammensatte problemer og behov. Mange av disse barna
befinner seg i grenselandet mellom barnevern, barnepsykiatri, rus og somatisk helse. Disse
barna kan få mer adekvat og helhetlig hjelp hvis Statens helsetilsyn har det overordnede fagli-
ge tilsynet.

Ved BUS Midt-Norge støtter vi også at fylkesmennene fortsatt skal utføre tilsynet. Selv om
dette ikke er tema for denne høringen, ønsker vi å formidle at individtilsynet bør styrkes, og
da spesielt overfor de minste barna i barneveminstitusjon. Individtilsyn må aldri erstattes fullt
ut av systemrevisjon.
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