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HØRING  -  FORSLAG TIL ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN  -  TILSYN
Fagforbundet støtter LOs høringssvar til forslaget om å legge det overordnede faglige ansvaret
for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn.

Fagforbundet har følgende tillegg:
Våre medlemmer i statlig, privat og kommunalt barnevern (inkludert fosterforeldre) melder
om for lite ressurser til å gjennomføre sine oppgaver på en god måte. De rapporterer bl.a. om
for få ansatte, for lite tiltaksmidler og manglede opplæring, veiledning og
etter/videreutdanning. Dette er en trussel mot kvaliteten i tjenestetilbudet, som ikke kan løses
gjennom bedre tilsyn alene. En vil kunne foreta en formidabel kvalitetssikring av tjenestene
ved å høre på de ansatte i barnevernets meldinger om avvik, og å handle målrettet ut fra dette.

Tilsynet i de kommunale fosterhjem må kraftig forbedres. Langt over halvparten av de barna
som barnevernet har overtatt omsorg for er i denne type tiltak. Fagforbundet etterlyser en
videre styrking av tilsynsførerordningen. Vi mener det er behov for en tettere sentral
oppfølging og koordinering av ordningen, for å motvirke dagens store kvalitetsforskjeller
mellom kommunene. Dette bør være en prioritert oppgave for Statens helsetilsyn som
overordnet faglig ansvarlig for tilsynet i barnevernet.

En gjennomgang og synliggjøring av Buf-etats rolle i barnevernet bør også være en prioritert
oppgave for Statens helsetilsyn. Buf-etat har både drifts- og kontrollansvar for
barnevernsinstitutisjoner, og en uheldig sammenblanding av disse rollene kan svekke
barnevernsbarnas rettssikkerhet. På en annen finnes det flere eksempler på at staten som
tilsynsfører for statlig virksomhet kan fungere etter intensjonen.

Fagforbundet etterlyser sanksjonsmuligheter hos tilsynsmyndighet, slik at den ansvarlige
instans i større grad enn i dag blir tvunget til å rette opp avvik.
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