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Vedrørende tilsyn i barneverninstitusjoner 

 
Barne- og likestillingsdepartementet har i den senere tid blitt gjort oppmerksom på at 
det kan være usikkerhet knyttet til fylkemennenes tilsynsansvar med hybler. 
Departementet vil derfor presisere at fylkesmannen skal føre tilsyn med hybler som er 
en del av en barneverninstitusjon jf barnevernloven § 5-7 og tilsynsforskriften.  Det er 
opp til godkjenningsmyndigheten å ta stilling til om et hybellignende tiltak er en del av 
institusjonen eller ikke. Når private institusjoner har hybler i tilknytning til 
barnverninstitusjonen skal disse være godkjent av statlig regional myndighet, jf 
barnevernloven § 5-8, for å kunne bli ansett som en del av institusjonen. Fylkesmannen 
har da også tilsynsansvar for disse hyblene.  
 
Departementet vil understreke at tilsynet er en viktig rettssikkerhetsgaranti for barn 
bosatt på institusjon, herunder med barn og unges rettigheter på institusjonen, jf 
barnevernloven § 5 - 9 og forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i 
barneverninstitusjon. Departementet vil imidlertid også gjøre oppmerksom på at 
formålet med tilsynet er at lover og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig 
omsorg og behandling i institusjonen, jf tilsynsforskriften § 2. Det følger av samme 
bestemmelse at tilsynet skal ha sin oppmerksomhet rettet mot alle forhold som har 
betydning for barnas utvikling, trivsel, velferd og rettssikkerhet. Departementet er 
opptatt av at tilsynet også vektlegger barnets helhetlige situasjon på institusjonen. 
 
I den senere tid har det vært flere oppslag i media knyttet til barn som ruser seg på 
barneverninstitusjoner. På denne bakgrunn vil departementet anmode om at 
fylkesmennene gjennom sitt tilsyn har en større oppmerksomhet på å avdekke hvorvidt 
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barn bruker rusmidler på barneverninstitusjoner, og hvilke rutiner/systemer 
institusjonene har for å forhindre, avdekke og følge opp slike forhold.  
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