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Horingssvar:
Forslag til endring i barnevernloven om å legge det overordnede faglige
ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn

Barneombudet ser fordelene med en rendyrket overordnet tilsynsenhet. Det gir fordeler
gjennom samordnet tilsynsmetode i kommunene, like krav til tjenestene, samling av
tilsynserfaringer og kontinuerlig overvåking av områder, slik det fremgår av hørings-
dokumentet. Hvis man har et tilsyn mot spesialisthelsetjensten, kommunehelsetjenesten,
sosialtjenesten og barnevernet, vil det kunne bidra til at barn i større grad får riktig hjelp.

Det vises til høring om å legge det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet
til Statens helsetilsyn, men bibeholde Barne- og likestillingsdepartementet som øverste
ansvarlige departement for tilsynet.

Forslaget skaper en tilsynsmyndighet som har det overordnede faglige tilsynsansvaret for
velferdstjenester i kommunene som sosialtjenesten, helsetjenesten og eventuelt
barneverntjenesten etter barnevernloven § 2-3, 4.1edd.

Barneombudet er imidlertid skeptisk til om endringene vil komme det enkelte barn til gode.

Det fremkommer at høringsnotatet at fylkesmannen fortsatt vil ha ansvar for å utføre tilsynet.
Statens helsetilsyn vil bli overordnet myndighet for fylkesmannen hva angår tilsynet på
barnevernområdet, og de skal behandle klager over fylkesmannens vedtak om pålegg for å
rette opp forhold på institusjon eller om nedleggelse av drift.

Barneombudet går ut fra at Statens Helsetilsyn ikke sitter på barnevernfaglig kompetanse
i dag. Barnevernfaglige avgjørelser beror alltid på en bred faglig vurdering, og man trenger
barnevernfaglig kompetanse for å kunne treffe gode avgjørelser -eventuelt foreta vurderinger
i klagesaker. Dette betyr at Statens Helsetilsyn må tilføres barnevernfaglig kompetanse.
Barne- og Likestillingsdepartementet skal fortsatt være øverste ansvarlige departement for
tilsynet.
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Barneombudet mener dette må føre til økte ressurser, ikke bare omplassering av ressurser fra
BLD til Statens helsetilsyn.

Barneombudet er opptatt av at fylkesmarmen i dag foretar forskjellig typer tilsyn med
barnevernet og barna, deriblant individrettet tilsyn og systemrevisjon. Barneombudet er kjent
med at systemrevisjon er en tilsynsmetode som brer om seg, men vi er opptatt av at barns
rettssikkerhet kan komme bedre frem ved individrettet tilsyn.

Barneombudet er bekymret for om fylkesmannens mulighet til å velge tilsynsmetode vil
forsvinne gjennom det foreliggende forslag. Fylkesmannen blir kjent med det kommunale
barnevern gjennom forskjellig kanaler og kan i dag velge tilsynsmetode på bakgrunn av den
kunnskap de har i de forskjellige sakene. Barneombudet mener det er viktig at denne
fleksibiliteten ikke forsvinner.

Når det gjelder å sikre barn riktig hjelp, er kommunale tjenester pålagt å lage ansvarsgruppe-
møter, der alle involvert rundt et barn skal delta. Effektiv klageordning der det ikke skjer, er
for det enkelte barn viktigere enn samordnet tilsyn.

Barneombudet vil avslutningsvis peke på de forpliktelser Norge har etter FNs barne-
konvensjon artikkel 25, som stiller spesielle krav til tilsyn hos det enkelte barn. Det frem-
kommer.

Artikkel 25 - Regelmessig kontroll med plasserte barn
Partene anerkjenner at et barn som er blitt plassert av kompetentemyndigheter for å  f å  om-
sorg, beskyttelse eller fysisk eller psykisk behandling, har rett til periodisk vurdering av den
behandling barnet  få r  og av alle andre forhold som har betydning for plasseringen av
barnet.

Med vennlig hilsen

419.-- Reidar Hjermann
barneombud Anette Storm Thorstensen
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