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Kommunens tilsyn med barn i fosterhjem - egenvurdering
Det vises til Fylkesmannens brev av 13.10.16, der det ble etterspurt ytterligere
informasjon om kommunens oppfølging av tilsyn med barn i fosterhjem.
Fylkesmannen vurderte at planen ikke er utfyllende nok når det gjaldt ledelsens
oppfølging av tiltakene. Det ble etterspurt hvordan ledelsen vil følge med på og
kontrollere om tiltakene har virket og om de har hatt ønsket effekt, etter at de
har vært praktisert over tid.
Kommunen redegjør i brev av 10.11.16 hvordan ledelsen skal følge opp og
kontrollere igangsatte tiltak som er iverksatt. Ledelsen tar ansvar for halvårlige
evalueringsmøter, med tema rullering/evaluering av rutinebeskrivelser og
prosedyrer. Ved gjennomgang av nye tilsynsrapporter, skal hjelpeskjema fra
Fylkesmannen brukes. Det har nylig vært holdt tilsynstreff og det er avtalt nytt
treff med saksbehandlere til stede. Ledelse og koordinator er i tett dialog og det
er lav terskel for å ta opp utfordringer knyttet til tilsyn.
Fylkesmannens vurdering og konklusjon:
Kommunen har gjennomført et grundig kartleggingsarbeid og gjennom det
avdekt hvorfor det har vært lovbrudd. Det er utarbeidet plan for tiltak og
framdrift for arbeidet. Rutiner og prosedyrer for tilsynsarbeidet foreligger. Det
vises til rutiner som skal sikre at ledelsen følger med på om tiltakene virker
framover. På bakgrunn av tidligere innsendte dokumentasjon, presentasjon i
oppsummeringsmøte 24.08.16 og konkretiseringen av ledelsens oppfølging i
brev av 10.11.16 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.
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