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Varsel om tilsyn med meldeplikten til barnevernet og barnevernets 
arbeid med meldinger - Tysfjord kommune  

Fylkesmannen i Nordland har på bakgrunn av oppslag i media om overgrepssaker og 
politiets etterforskning av disse forholdene besluttet å gjennomføre et samordnet tilsyn med 
Tysfjord kommune. Tema for tilsynet er meldeplikten til barnevernet og behandling av 
meldinger. Det vises for øvrig til møte med kommunen 29.06.16 og fagseminar om seksuelle 
overgrep gjennomført 01.09.16.  
 
Fylkesmannen har derfor valgt å rette dette tilsynet mot virksomheter vi vurderer som 
sentrale når det gjelder å oppdage og undersøke omsorgssvikt og overgrep mot barn. 
Barneverntjenesten har et særlig ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold 
som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp i rett tid. For å kunne ivareta 
denne oppgaven er barneverntjenesten avhengig av at andre som er bekymret for et barn 
melder fra om dette. 
 
Tilsyn med meldeplikten til barneverntjenesten rettes mot: 

 Kommunen som barnehagemyndighet 

 Kommunen som skoleeier 

 Kommunens helsetjeneste, herunder helsestasjon/skolehelsetjenesten, jordmortjenesten, 
psykiatritjenesten og legetjenesten 

 
Tilsyn med behandling av meldinger rettes mot: 

 Barneverntjenesten 
 
Tema for tilsynet er:  

 opplysningsplikten til barnevernet 

 skoleeiers plikt til å ha et forsvarlig system som sikrer at meldeplikten blir overholdt 

 kommunens ansvar som barnehagemyndighet 

 barneverntjenestens arbeid med meldinger og tilbakemelding til melder  
 
Hjemmel for tilsynet er kommuneloven kapittel 10A.  
 
Gjennomføring av tilsynet 
Tilsynet vil bli gjennomført ved gjennomgang av styringsdokumenter, intervjuer med ansatte 
på ulike nivåer, gjennomgang av resultatdokumentasjon som journaler og klientmapper. Det 
vil også bli vurdert å innhente informasjon fra andre samarbeidspartnere, for eksempel 
spesialisthelsetjenesten.  



 

 

Side 2 av 2 

 
Det vil bli avholdt et felles åpningsmøte i uke 9/2017 der kommuneledelsen bes om være til 
stede i tillegg til ledere og eventuelt ansatte i de aktuelle tjenestene. Den samme uken vil det 
bli avholdt et felles avslutningsmøte der det er ønskelig at de samme er til stede.  
 
Tilsynet vil bli utført av representanter fra helse- og omsorgsavdelingen, oppvekst- og 
utdanningsavdelingen og sosial- og vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen.  
 
Hos oss er kontaktpersoner for tilsynet: 
Helsetjenesten – seniorrådgiver Tore Finne Størmer fmnotfs@fylkesmannen.no  
Barnehagemyndigheten – seniorrådgiver Grete Gansmoe fmnogga@fylkesmannen.no  
Barneverntjenesten – seniorrådgiver Ingunn Aronsen Brenna fmnoibr@fylkesmannen.no   
 
I tillegg vil tilsynslaget bestå av seniorrådgiver Benthe Westgaard, rådgiver Marianne Frostad 
Nilssen og rådgiver Malin Bruun. Dokumentgjennomgang og intervjuer vil bli utført av 2-3 
medarbeidere på hvert fagområde.  
 
Vi ber om at Tysfjord kommune utpeker kontaktperson for hhv. Helsetjenesten, 
barnehagemyndigheten, skoleeier og barneverntjeneste. Det bes også om å få oppgitt 
navnet på en hovedkontaktperson som har ansvar for koordinering internt i kommunen. 
 
Vi ber om at kommunen stiller møterom med lerret og prosjektor disponibelt for 
gjennomføring av åpningsmøte og sluttmøte. Nærmere avtale om lokaler for gjennomføring 
av intervjuer og dokumentgjennomgang gjøres direkte med kontaktperson på hvert 
fagområde.  
 
Dokumentasjon 
Vi ber om å få tilsendt følgende felles styringsdokumenter for kommunen: 

 Reglement om delegering i kommunen 

 Organisasjonskart 
 
Når vi har fått opplyst hvem som er kontaktperson på de enkelte områdene vil vi ta kontakt 
for å avklare hvilken annen dokumentasjon vi vil be om å få tilsendt i forkant og hva som må 
være tilgjengelig på tilsynstidspunktet, samt for å avklare hvem som skal intervjues. Tilsynet 
vil ha fokus på nå-situasjonen, men for å undersøke praksis vil vi innhente dokumenter inntil 
fem år tilbake i tid. Det vil i god tid før tilsynet bli utarbeidet program for dagene.  
 
Etterspurt dokumentasjon samt oversikt over aktuelle kontaktpersoner bes oversendt 
Fylkesmannen i Nordland innen 01.12.16. Ingunn Aronsen Brenna er Fylkesmannens 
koordinator for tilsynet og kan kontaktes på telefon 75 53 15 39.  
 
 
Med hilsen 
 
Merete Troli (e.f.) 
avdelingsdirektør    Ingunn Aronsen Brenna 
      seniorrådgiver 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
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