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Oversender foreløpig rapport etter tilsyn ved Land barneverntjeneste -
Nordre Land kommune

Vedlagt følger foreløpig rapport etter tilsyn med Land barneverntjeneste i henhold
til varselbrev 10.11.2016. Rapporten bygger på de funn som ble presentert på sluttmøte i kommunen
30.1.2017. 

I løpet av tilsynet gjennomgikk Fylkesmannen sakene til 253 barn og fant brudd på barnevernloven og FNs 
barnekonvensjon i 89 % av sakene. Tjenesten svikter på alle områder, fra kommunens arbeid med meldinger,
undersøkelser, hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem. 

Det er gjennomgående at sakene ikke blir fulgt opp, og at ingen fanger opp at de ikke er fulgt opp. Det blir ikke 
foretatt prioriteringer av sakene, eller i sakene. Alvorlige bekymringsmeldinger om blant annet vold har blitt 
liggende ubehandlet over lang tid, mens barneverntjenesten har brukt tid på mindre alvorlige saker. Barn har 
blitt mangelfullt ivaretatt, og kommunen har utvist en passivitet i blant annet saker hvor det har vært 
begrunnet mistanke om pågående vold og overgrep mot barn. 

Fylkesmannen har fått opplyst at kommunen i lengre tid har vært kjent med sviktene i tjenesten, uten å ha satt 
i verk tilstrekkelig tiltak for å avhjelpe dette. Til tross for gjentatte varslinger er det ikke blitt sikret at barn som 
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, har fått nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  

Det bes om at rapporten gjennomgås av ansvarlig ledelse og at det gis tilbakemelding på faktafeil eller annet 
som måtte menes feil eller misforstått. Det bes særlig om et ekstra blikk på navn og stillinger til de som har 
vært intervjuet, da feil lett sniker seg inn.

Vi ønsker tilbakemelding innen 2 uker etter mottakelsen av rapporten. Tilbakemelding kan gis på
epost til fmopebj@fylkesmannen.no, og merkes med referansenummer 2016/7842.

Med hilsen

Sigurd Tremoen Jens Fløtre
fung. avdelingsdirektør

Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift.
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