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Høringsuttalelse  — forslag til endring i lov 17. juli 1992 om barneverntjenester  — forslag
om å legge det overordnede faglige ansvaret for tilsynet med barnevernet til Statens
helsetilsyn

Etter vårt syn er at det av stor betydning for barnevernets barn at de har et tilsyn som fungerer og at
det har høy kvalitet. Men tilsynskompetanse kan ikke vurderes løsrevet fra hva det skal føres tilsyn
med. Her mener vi at departementets forslag har et sykelighetsfokus på barn og unge som vi mener er
uheldig.
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Høgskolen i Sør-Trøndelag avdeling for helse og sosialfag har drøftet forslaget og erklærer seg uenig i
forslaget slik det foreligger.

Et ledd i departementets begrunnelse er mange av barnevernels barn har behov for både sosial- og
helsetjenester og at det er en fordel med et samordnet tilsyn. Det tilstrebes en styrking av kvaliteten på
tilsynet ved at det legges til en etat som har hele sin oppmerksomhet rettet mot å utvikle og
vedlikeholde godt tilsyn.

Undersøkelser viser at for mange av barnevernets barn er det av sentral betydning å ha muligheten til å
oppleve seg selv som en vanlig ungdom, selv om mange har en identitet som barnevernets barn.

Hvis det er behov for et samordnet tilsyn bør etter vårt syn tilsynet med barnevemet samordnes med et
tilsyn med skolen. Dette for å understreke skolens rolle som er en "normalarena" hvor barn i en
vanskelig livssituasjon har muligheten til å oppleve normale roller.

Vi vil i den forbindelse vise til fylkesmannens tilsynsrapport fra 2008 som med all tydelighet viser
at skolens betydning for barnevernets barn har kommet sterkt i bakgrunnen. Det understreker et behov
for å sette søkelyset på normalordningene som skal fungere for alle, også fungerer for barnevernets
barn. Etter vårt syn er det her oppmerksomheten bør settes inn slik at dette aspektet ved barnevemets
arbeid vektlegges og at "det normale" ikke overskygges av det problematiske ved barnas situasjon.

Klientkarriereundersøkelsene viser riktignok at sykeligheten blant barnevernets barn og deres foreldre
er høyere enn det som tidligere har vært kjent, noe som tilsier at tilgangen til medisinsk hjelp bør
sikres bedre. Selv om helsetilsynet er et organ som gjør en utmerket jobb innenfor sitt område, er vi
skeptiske til om det fremlagte forslaget tjener barna.
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