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Uttalelse til høring - forslag til endring 1 barnevernloven om å legge
det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til
Statens Helsetilsyn

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har siden 2004 hatt en avdeling som heter sosial, helse og
barnevernavdeling. Siden vi har vært organisert på denne måten så har vi gjort oss en del
erfaringer med tilsynsvirksomhet både etter BLD og Helsetilsynets retningslinjer.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har følgende kommentarer til høringsforslaget.
• Vi tror at kompetansen innen tilsyn blir styrket ved at Statens Helsetilsyn får et

overordnet faglig ansvar. Vi tror at det er en fordel å få en faglig overordnet til å
samordne hvordan de ulike fylkesmenn gjennomfører tilsynene ute i fylkene. Dette
vil medføre at kommunene og institusjonene møter en mer samordnet
tilsynsmetode. Vi tror at kvaliteten på våre tilsyn videreutvikles og styrkes ved en
slik organisering.

• Ut i fra vår organisering av avdelingen, ser vi helt klart at et samordnet tilsyn kan
bidra til at utsatte barn som har behov for ulike tjenester i større grad får riktig
hjelp.

• Det som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er opptatt av, er at Fylkesmannen
fremdeles må få ha muligheten til å gjennomføre egeninitierte tilsyn, på bakgrunn
av lokal kjennskap til risiko og sårbarhet. Dersom det alltid skal gjennomføres
tilsyn med like vurderingstema vil det være fare for at risiko og sårbarhet ved de
enkelte kommuner/institusjoner ikke blir fanget opp.

• Videre mener vi det er ønskelig å føre tilsyn med Bufetat. Slik som situasjonen er i
dag er det ingen som fører tilsyn med Bufetat. Dette for å sikre at kvaliteten på de
tiltakene som Bufetat godkjenner er faglig forsvarlig og tilstrekkelig.

• Vi mener at den barnevernfaglige forståelsen må ivaretas selv om Helsetilsynet
blir vår faglige overordnede. Dette gjelder både ut til de ulike fylkesmennene, men
også i Statens Helsetilsyn.
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