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Fylkesmannen i Oppland viser til brev fra Barne- og likestillingsdepartementet av 19.12.08, vedlagt
høringsnotat av samme dato.

I høringsnotatet foreslår Barne- og likestillingsdepartementet at barnevernloven endres slik at det
overordnede faglige tilsynet på barnevernområdet som i dag er lagt til Barne- og
likestillingsdepartementet, legges til Statens Helsetilsyn. Dette for å styrke samordning og
metodeutvikling av det statlige tilsynet på sentrale velferdsområder.

Fylkesmannen er enig i forslaget, men ønsker å gi noen kommentarer til høringsnotatet.

Tilsyn er en av Fylkesmannens hovedoppgaver på barnevernområdet. Fylkesmannen fører tilsyn
med private og offentlige barneverninstitusjoner, med omsorgssentre for enslige mindreårige
asylsøkere (EMA) og med barnevernvirksomheten i kommunene. Tilsynene utøves ettei ulike
metoder som individrettede tilsyn og systemrevisjoner.

De lovpålagte individrettede tilsynene med barneverninstitusjonene utgjør hoveddelen av tilsynene
som blir gjennomført. I Oppland utføres det individrettede tilsyn med syv barneverninstitusjoner, ett
omsorgssenter for EMA og tre avdelinger som er midlertidig godkjent for EMA. Fylkesmannen
gjennomfører også en systemrevisjon på hver barneverninstitusjon/omsorgssenter i året.

Tilsynene med den kommunale barneverntjenesten utøves også blant annet med systemrevisjoner. I
2009 planlegges det tilsyn utført som systemrevisjon med en kommune.

Det statlige tilsynet med den kommunale barnevern, sosial- og helsetjenesten er i stor grad rettet mot
de samme organer og tjenester i kommunene. Internkontrollforskriftene for disse tjenestene er også
like i formen. Fylkesmannen er derfor enig i at statlige tilsynsmyndigheter bør tilstrebe å harmonisere
sine faglige og juridiske vurderinger og metoder i disse tilsynene. Dette vil kunne sikres bedre ved
at ansvaret for tilsynene overføres til Statens Helsetilsyn.

Høringsnotatet har i liten grad redegjort for hvordan tilsynet med barneverninstitusjonene skal
samordnes med det øvrige statlige tilsynet ved en eventuell overføring. Statens Helsetilsyn har
begrenset erfaring og kompetanse knyttet til de individrettede tilsynene. Det må derfor sikres at det
tilføres nødvendige ressurser til å ivareta og videreutvikle den allerede eksisterende kompetansen på
dette området. De individrettede tilsynene er viktig for rettsikkerheten til beboerne på
barneverninstitusjonene.
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