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Oppfølging av tilsyn med barn i fosterhjem
Det vises til Fylkesmannens brev av 31.08.16, der det ble etterspurt utfyllende
opplysninger for kommunens oppfølging av tilsyn med barn i fosterhjem.
Fylkesmannen vurderte at planen ikke er utfyllende nok når det gjaldt oppfølging
av tiltakene. Det ble etterspurt en plan på hvordan ledelsen vil følge med på og
kontrollere at tiltakene er iverksatt, hvordan ledelsen vil gjennomgå om tiltakene
har virket etter at de har fått virke en stund, og om tiltakene har hatt ønsket
effekt.
Kommunen redegjør i brev av 25.10.16 hvordan ledelsen skal følge opp og
kontrollere igangsatte tiltak som er iverksatt. Det er etablert faste
møtetidspunkt mellom fagleder og saksbehandler som har ansvar for
tilsynsførere, og det er utarbeidet rutiner for oppfølging av tilsynsførere. Ved
avvik rapporteres det til enhetsleder. Kommunen har allerede sett at oppfølging
av tilsynsførere har blitt bedre ved videreutvikling av rutiner og retningslinjer
som sikrer god praksis.
Fylkesmannens vurdering og konklusjon:
Kommunen har gjennomført et grundig kartleggingsarbeid og gjennom det
avdekt hvorfor det har vært lovbrudd. Det er utarbeidet gode rutiner og
retningslinjer for arbeidet. På bakgrunn av tidligere innsendte dokumentasjon,
presentasjon i oppsummeringsmøte 24.08.16 og konkretiseringen av planen i
brev av 25.10.16 anser Fylkesmannen tiltakene som godt egnet til å rette opp
lovbrudd vedrørende tilsyn med barn i fosterhjem.
Med bakgrunn i denne vurderingen avsluttes Fylkesmannens tilsyn.
Med hilsen

Lasse Arntsen (e.f.)
utdanningsdirektør

Berit Hågensen
seniorrådgiver
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