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Overordnet tilsynsmyndighet

Statsforvalteren er gitt myndighet til å føre tilsyn med barneverninstitusjoner etter 
barnevernloven (bvl.) § 2-3 b tredje ledd og § 5-7.

Statens helsetilsyn
Bvl § 2-3 b «Statens helsetilsyn har det overordnede faglige tilsyn med barnevernvirksomheten i de 
enkelte kommuner, med institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for 
mindreårige samt med andre statlige tjenester og tiltak etter denne loven. Statens helsetilsyn skal 
utøve myndighet i samsvar med det som er bestemt i barnevernloven og forskrifter til denne»
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Tilsynshjemmel

Bvl § 2-3 b, tredje ledd «Statsforvalteren skal også føre tilsyn med institusjoner og sentre for 
foreldre og barn etter kapittel 5 og omsorgssentre for mindreårige etter kapittel 5A.»

Bvl § 5-7, første ledd «Statsforvalteren skal føre tilsyn med at institusjoner som er omfattet av 
§ 5-1, statlige sentre for foreldre og barn og private og kommunale institusjoner og sentre for 
foreldre og barn som er godkjent etter § 5-8, drives i samsvar med denne loven og forskrifter til 
loven.»
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Antall institusjoner i Rogaland

1 kommunal – 3 avdelinger
3 statlige – 7 avdelinger
4 ideelle – 9 avdelinger
3 private – 13 avdelinger                 

Målgrupper: 
Akutt omsorg (§§ 4-6, 1. og 2. ledd)
Akutt atferd (§ 4-25, jf. § 4-24)
Behandling atferd høy, lav og rus (§§ 4-24, 
4-26)
Omsorg (§§ 4-4,6. ledd, 4-12)
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Barn som bor i barneverninstitusjon i 
Rogaland

* Avdelingene varierer fra enetiltak - max. 5

barn/ungdommer. Unntaket fra dette er Hiimsmoen,
med plass til 13, 6 og 5 ungdommer på sine 3 avd

*  Omsorgsavdelingene er gjerne de med godkjenning for
4/5 barn

*  Klart flest avdelinger i Sørfylket
*  En privat og en ideell leverandør som gir tilbud om

behandling for målgruppe atferd lav, høy og rus 
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Gjennomførte tilsynsbesøk 

* 11 institusjoner, 32 avdelinger
*  Så langt i 2021 er det gjennomført 73

tilsynsbesøk
*  7 avdelinger får besøk i desember
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Tema for tilsynet og konklusjon

Eksempler på tilsynstema:
- trygghet, trivsel og forsvarlig omsorg
- bruk av tvang, forebygging
- institusjonens arbeid med skole og

oppfølging av dette
- helseoppfølging
- institusjonens faglige arbeid utfra     

målgruppe
- tilrettelegging av fritid
- medvirkning
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Hva sier barna?

Rapport etter tilsyn 
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