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Varsel om tilsyn med Bufetat Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Meltunet  
22. – 24. mai 2018 
 
Fylkesmennene fører tilsyn med lovlegheita av andre statlege tenester og tiltak i fylka, jf. 
barnevernlova § 2-3b fjerde ledd. Fylkesmennene skal i 2018 gjennomføre tilsyn med 
barnevernsinstitusjonar for å sjå om institusjonane gir barna forsvarlege tenester på desse områda:  
 
 Tydelege rammer som sikrar barn tryggheit 
 Stabil og god vaksenkontakt 
 Førebygging av alle typar bruk av tvang og avgrensingar 
 Gjennomføring av tvang i akutte faresituasjonar 
 Oppfølging av alle typar bruk av tvang og avgrensingar 
 
Medverknad vil vere eit gjennomgåande og integrert tema i det som skal undersøkjast. 
Fylkesmannen skal snakke med alle barna som er plassert på institusjonen og mellom anna 
undersøke om deira rett til medverknad blir ivareteke.  
 
Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet 
 Lov av 17. juni 1992 om barneverntjenester 
 Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
 Barnekonvensjonen, særleg artikkel 3 og 12 
 Forskrift av 2011 om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon 
 Forskrift av 2008 om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner  
 
Vi ber om at det blir oppnemnd ein kontaktperson for tilsynet innan 10.04.2018, og at de sender 
namnet på kontaktpersonen på e-post. Vidare ber vi om at de innan 22.04.2018 sender oss følgjande 
dokumentasjon:  
 
1. Organisasjonskart for Bufetat region vest og for Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. 

Meltunet, med organisatorisk plassering og namn på leiarar som har oppgåver knytt til tema for 
tilsynet. 

2. Namn på leiarar og tilsette i Bufetat som har oppgåver knytt til tema for tilsynet. 
3. Stillingsbeskriving eller andre dokumenter som omtalar fordeling av ansvar, mynde og oppgåve 

for leiarar.  
4. Institusjonsplan for 2018. 
5. Eventuelle skriftlege rutinar og prosedyrar for trygging av barna på institusjonen, korleis 

institusjonen arbeider systematisk for å samhandle med barna på ein utviklingsstøttande måte, 
korleis leiinga arbeider for å sikre stabilitet i bemanninga, førebygging av tvang og avgrensingar, 
oppfølging etter bruk av tvang og avgrensingar og gjennomføring av tvang i akutte 
faresituasjonar.  
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6. Opplysningar om eventuelle gjennomførte risikovurderingar innanfor det tilsynet omhandlar. 
Med risikovurdering meiner vi Bufetat sin eigen vurdering av områder med mogleg fare for svikt. 

7. Resultat av leiinga sin gjennomgang og oppfølging av styringa (internkontrollen) med områda 
denne delen av tilsynet gjeld. 

8. Oversikt over tvangsprotokollar for tida januar til april 2018.  
9. Andre dokumenter Bufetat meiner er relevante for tilsynet.  
 
Send gjerne dokumenta på EDU (elektronisk) eller på e-post til fmsfpostmottak@fylkesmannen.no, 
så langt det er mogleg utan hinder av teieplikta.  
 
Tilsynet blir gjennomført som systemrevisjon. Ein systemrevisjon er ein systematisk undersøking av 
om styringssystemet sikrar etterleving av krav som er gitt i eller i medhald av lov. Fylkesmannen vil 
under tilsynet gå gjennom dokumentasjon for alle barna som er plassert på tilsynstidspunktet 
(vedtak/fylkesnemndsvedtak, tiltaksplan/omsorgsplan/arbeidsplan, handlingsplan, tryggingsplan og 
liknande). Vi ønskjer også under tilsynet å sjå turnus og oversikt over kven som faktisk har vore på 
jobb dei siste tre vekene før tilsynet.  
 
Program for tilsynet blir sendt dykk seinast 15.05.2018. Tidspunkt for møter og intervju vil gå fram av 
programmet. Vi vil intervjue alle barna som ønskjer det, tilsette og leiing, opp til regiondirektøren. 
Frå vår side er det ønskjeleg at alle som er sett opp til intervju, deltek på opnings- og sluttmøtet. 
Intervju med regiondirektøren kan gjennomførast via telefon/videomøte, dersom det er ønskeleg.  
 
Vi ber om å få disponere møterom for gjennomføring av møter, intervju og gjennomgang av 
saksmapper/elektronisk sakssystem. For gjennomgangen ber vi om å få eigen brukartilgang på to 
pc’ar. Dersom vi treng det, vil vi be om å få nokre saker tilsendt på førehand. De vil få nærare beskjed 
om dette blir aktuelt.  
 
Ver vennleg å informere ungdommane om tilsynet og tema for tilsynet. Vi sender med lenke til ein 
informasjonsvideo som vi ber dykk vise til ungdommane på førehand: 
https://vimeo.com/253389193/a865b8ddc7 
Vi vil også vise filmen i opningsmøtet. Vi ber dykk også informere leiarar og tilsette om tilsynet slik at 
dei kan legge til rette og vere tilgjengelege under tilsynet.  
 
Tilsynet blir gjennomført av seniorrådgjevar Turid Måseide, rådgjevar Line Pedersen Døsen og 
rådgjevar Gunn Randi Bjørnevoll, med sistnemnde som tilsynsleiar. Dersom noko er uklårt ta kontakt 
med revisjonsleiaren.  
 
 
Med helsing 
 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
 
 
Kopi til:   
Sogn og Fjordane ungdomssenter, avd. Meltunet

Hanne Sæbø Gunn Randi Bjørnevoll 
seksjonsleiar rådgjevar 
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