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• …………………. og, virker det?

Svaret er ja, og noen ganger tja, men sjelden nei

Hvorfor tilsyn?
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• «Får ballen til å rulle», former dagsorden

• Retter opp ulovlige forhold, noen ganger med store positive konsekvenser

• Bidrar til bedre praksis for flere enn de som vi har ført tilsyn med

• Læring og varig endring et mål

• Hva kan være negativt med tilsyn?

Hvordan virker tilsyn?
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«Får ballen til å rulle», former dagsorden
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• Avdekking ikkje resultat av offentleg innsats
• Samtalar med barn manglar eller er av dårleg kvalitet
• Manglande forståing av årsaker til symptom, åtferd m.v.
• Sårbarheit til foreldre blei undervurdert eller ikkje fatta
• Melde- eller avverjeplikter ikkje haldne
• Mangelfulle undersøkingar for vurderingar og avgjerder
• Dårleg dokumentasjon, journalføring og evaluering
• Manglande kollega- og leiarstøtte
• Svikt i samarbeidet mellom tenester

Sviktområde (kapittel 6)



• Relasjonen til den vaksne blir prioritert
• Svikt i oppfølginga av personar som er kjende for vald 

og seksuelle overgrep
• Svake sider ved tilsynsmyndigheitenes arbeid

• Innspel frå involverte
• Kunnskap og kompetanse
• Samarbeid og samordning
• Ansvar og organisering (jf. NOU 1982:26!!!)

• Stort sett forhold som er kjende for tenestene!

Sviktområde (kapittel 6) forts









Valdressaken



•Og vi fikk en barnevernsreform

•Og ny barnevernslov
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• Eksempler fra Landsomfattende tilsyn

• Eksempler fra hendelsesbaserte tilsyn 

• Eksempler fra institusjonstilsyn

Retter opp ulovlige forhold
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• Spredning av resultater gjennom, som igjen bidrar til læring og bedre praksis

• Offentliggjøring
• Medier
• Samlinger i regi av oss
• Veiledning
• m.m.

Bidrar til bedre praksis for flere enn de som vi 
har ført tilsyn med
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• Noen forutsetninger for læring og varig endring:

• Tilsynstemaet må være viktig og sentralt

• Tilsynet må være metodisk godt gjennomført

• Tilsynsrapporten må være godt skrevet og kommunisere godt

• Tilsynserfaringene bær deles med andre

• Tilsynet må avsluttes på en god måte

Læring og varig endring et mål 1
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• Krever noe hos de som mottar tilsynet:

- holdninger 
- erkjennelse
- endringsvilje
- kapasitet
- kompetanse 
- innsats/arbeid

Egentilsyn et nyttig og godt supplement!

Læring og varig endring et mål 2
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• En positiv utvikling, men det har ikke alltid vært sånn

• Omdømmetap

• Dårlig gjennomførte tilsyn

• «Kjenner seg ikke igjen»

• Ressurskrevende 

Hva kan være negativt med tilsyn
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• …………………. og, virker det?

Svaret er ja, og noen ganger tja, men sjelden nei,

….. men mest av alt    JA

Hvorfor tilsyn?
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