
Fylkesmannen ser fordeler ved en slik overføring. Fylkesmannen vil imidlertid peke på
nødvendigheten av at den overordnede styringen fremdeles ivaretas av Barne- og
likestillingsdepartementet. Dette vil kreve at departementet også videre innehar nødvendig
kompetanse innen tilsyn.
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FORSLAG TIL ENDRING I BARNEVERNLOVEN OM Å LEGGE DET OVERORDNEDE
FAGLIGE ANSVARET FOR T1LSYNET MED BARNEVERNET TIL STATENS HELSETILSYN -
HØRING

Fylkesmannen i Aust-Agder 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.

Høringsnotatet vektlegger betydningen av at den enkelte kommune eller virksomhet møter en
samordnet tilsynsmetode. Dette er et argument for et felles tilsynsdirektorat på enda fler av
fylkesmannens områder. Det har tidligere vært fremmet forslag om en slik organisering av tilsynet,
men det er til nå valgt en annen modell. Fylkesmannen mener på den bakgrunn, at det er
nødvendig med en ny prinsippiell drøfting, dersom en nå igjen ønsker å legge til rette for en
utvikling av ett samlet tilsynsdirektorat.

Fylkesmannens arbeid med tilsyn på barnevernsområdet er både omfattende og viktig. Det er
derfor av avgjørende betydning at kvaliteten på dette arbeidet er godt i alle ledd. Fylkemannen er
derfor tilfreds med at Barne- og likestillingsdepartementet har sett nødvendigheten av å styrke det
sentrale arbeidet innen tilsyn. Overføring av det overordnede faglige tilsynet på barnevernområdet
til Statens Helsetilsyn vil gi et mer uavhengig tilsyn, og rendyrke tilsynet slik man også gjorde
innenfor helse og sosialtjenestene ved deling av direktorat og helsetilsyn. Et samlet tilsyn vil også
styrke fokus på samhandling og overganger mellom disse tjenstene.

Fylkesmannen vil understreke betydningen av at den foreslåtte overføringen til Statens Helsetilsyn
sikrer nødvendig bemanning og kompetanse for å videreutvikle kompetanse på det juridiske og
barnevernfaglige arbeidet.
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