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HRA-Ns tilsvar til:

FORSLAG TIL ENDRING I LOV 17.JULI 1992 NR. 100 OM
BARNEVERNTJENESTER

FORSLAG OM Å LEGGE DET OVERORDNEDE FAGLIGE ANSVARET FOR
TILSYNET MED BARNEVERNET TIL STATENS HELSETILSYN

Human Rights Alert - Norway vil her komme med tilsvar. Vi vil her fremheve de
punkter Departementet selv har tatt med og som vi ber blir spesielt lagt merke til.
Disse vil vi kommentere til slutt.

1. Gjeldende rett.

sitat:

" Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med heIsetjenesten I
landet, jfr.lov om statlig tilsyn med helsetjenesten § 1"

2. Bakgrunnen for forslaget.

" at mange barn og familier mottar tiltak fra spesialisthelsetjenesten,
kommunehelsetjenesten og sosialtjenesten"

3. Departementets forslag

Sitat:

" BLD vil fortsatt være øverste ansvarlige departement for tilsynet"

HRA-Ns kommentarer:

Som vi ser påpeker Barne- og likestillingsdepartementet at barn i institusjoner blir
behandlet. Departementet viser også til høringsnotat av 23.oktober 2008-forslag til
endringer i lov 17.juli 1992 nr.100 om barneverntjenester (barnevernloven)

Som HRA-N påpekte i svaret på den høringen av 23.oktober 2008 burde sentre for
foreldre og barn legges inn under helselovgivingen, dette gjelder også for
barnevernsinstitusjoner da det drives behandlende virksomhet ved disse. Flere
ganger har Barne- og likestilfingsdepartementet hevdet at barnevernet opptrer som
den rene spesialisthelsetjeneste og det bør derfor være en selvfølgelighet at disse



underordnes samme regelverk som gjelder for andre helseforetak og at bla jfr
pasientrettighetsloven blir gjeldende også for slike institusjoner.

HRA-N støtter fullt ut at Statens helsetilsyn overtar kontrollfunksjonen med disse
institusjonene, men vi protesterer kraftig på at Statens Helsetilsyn skal være
underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Vi understreker at disse institusjonene
bør overføres til Helse- og omsorgsdepartementet :

Sitat:

"Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at
befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester, uavhengig av
blant annet bosted og økonomi. "

HRA-N viser til Helse og omsorgsdepartementets øvrige ansvarsområder for å
synliggjøre hvor det er mest naturlig at disse institusjonene hører inn under:

Departementet har ansvar innenfor følgende hovedområder:

Folkehelse

Spesialisthelsetjeneste

Mattrygghet

Rus

Alternativbehandling

Legemidler

Helsemessig beredskap

Primærhelsetjeneste

Pleie- og omsorgstjenester

Psykisk helse

Habilitering og rehabilitering

Pasientrettigheter

Bioteknologi

Tannhelse
htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /hod/de .html?id=426

HRA-Ns sluttkommentar:

Det overordnede faglige ansvaret for tilsyn med barnevernsinstitusjoner / barnevernet
underlegges Statens Helsetilsyn. Helse- og omsorgsdepartementet blir øverste ansvarlige
departement for tilsynet.
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