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Vi viser til høringsbrev datert 19.12.2008.

Fylkesmannen i Buskerud støtter departementets forslag om å overføre det overordnede
faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens helsetilsyn.

Vi slutter oss til de vurderingene som er gjort i høringsnotatet, men vil kommentere et par
punkter som vi ikke finner omtalt.

I høringsnotatets punkt om gjeldende rett nevnes at tilsynet med kommunene i hovedsak skjer
i form av systemrevisjon. Fylkesmennenes oppfølging av kommunenes halvårsrapportering er
imidlertid ikke nevnt. Halvårsrapporteringen gir mye informasjon om tilstanden i de
kommunale barneverntjenestene. Denne informasjonen benyttes både som grunnlag for å
vurdere hvorvidt kommunene skal ilegges mulkt for fristoversittelser og som grunnlag for å
vurdere hvorvidt det skal føres spesifikt tilsyn med kommunene, samt til å foreta risiko- og
sårbarhetsanalyser i den enkelte kommune. Vi mener dette utgjør en så vesentlig del av
fylkesmennenes tilsyn med kommunene, at det overordnede faglige ansvaret for
halvårsrapporteringen bør ligge samme sted som det overordnede faglige ansvaret for det
øvrige tilsynet med barnevernet.

Lenger ned i høringsnotatets samme punkt nevnes at det skal føres årlig tilsyn med
institusjonene i form av systemrevisjon. Vi mener det er grunn til å sette spørsmålstegn ved
hensiktsmessigheten av denne bestemmelsen. Vi ønsker at departementet benytter denne
anledningen til å endre ordlyden i forskriftsbestemmelsen slik at det skal foretas  jevnlige
systemrevisjoner uten at dette tallfestes til en gang pr år. Årlige systemrevisjoner ved de
samme enhetene binder opp uforholdsmessig store ressurser ved embetene. Hyppigheten kan
lett føre til at slike systemrevisjoner far et rutinemessig preg, og bidra til at resultatet også tas
mindre seriøst av de aktuelle instanser.

Fylkesmannen i Buskerud ønsker også at departementet benytter denne anledningen til å
inkludere Bufetat i fylkesmennenes tilsynsansvar. Vi hadde tilsyn med fylkeskommunene,
den gang de var ansvarlige for deler av det tiltaksapparatet som Bufetat overtok ansvaret for
etter reformen. Vi hadde da tilsyn med hele tiltakskjeden i barnevernet, og mener dette bør
komme på plass igjen. Dagens ordning medfører at vesentlige deler av det offentlige
barnevernstilbudet ikke er omfattet av noen tilsynsordning. Siden Bufetat er både eier og
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driver av de statlige barneverninstitusjonene, mener vi det er en stor svakhet at etaten er
unntatt fra tilsyn.

Med hilsen
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