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Videre oppfølging av Klokkergårdstiftelsens og Bakkekollektivets svar til 
Sivilombudsmannen 

Det vises til brev fra Klokkergårdstiftelsen av 31. mai 2018. Sivilombudsmannen noterer at 
stiftelsen har fulgt opp enkelte av anbefalingene man etterspurte ytterligere informasjon 
om.   

Samlet gir Klokkergårdstiftelsens svar imidlertid ikke Sivilombudsmannen grunnlag for å 
avslutte oppfølgningen etter besøket til Bakkekollektivet.  

Ombudsmannen redegjorde i sitt brev av 25. april for Bakkekollektivets problematiske 
praksis når det gjaldt blant annet bruk av begrensninger i bevegelsesfriheten og i bruk av 
elektroniske kommunikasjonsmidler. De nye prosedyrene fra Klokkergårdstiftelsen gjør at 
ombudsmannen fortsatt er bekymret for praksisen. 

Det mest urovekkende er imidlertid Klokkergårdstiftelsens svar når det gjelder bruk av 
ulovlig tvang i form av ufrivillige «motivasjonsturer».   

Sivilombudsmannen gjorde i sitt brev av 25. april 2018 grundig rede for at stiftelsens praksis 
med ufrivillige «motivasjonsturer» er ulovlig. Det siteres herfra:  

«Sivilombudsmannen ser med stor bekymring på at Klokkergårdstiftelsen og 
Bakkekollektivet hittil har opprettholdt en praksis som krenker ungdoms rett til omsorg, 
respekt for egen autonomi og rett til medbestemmelse. Sivilombudsmannen forutsetter 
at Klokkergårdstiftelsen og Bakkekollektivet sikrer en forsvarlig drift ved institusjonen og 
avslutter bruken av tvungne «motivasjonsturer».» 

 

Til tross for denne klare uttalelsen, kan ikke Sivilombudsmannen se at det er gjort endringer i 
bruken av ufrivillige «motivasjonsturer». Klokkergårdstiftelsen slår i sitt svarbrev kort fast at: 
«Bruk av tvang, fysisk eller psykisk som middel for å få ungdom med på motivasjonstur har 
opphørt, herunder at ungdommen holdes adskilt fra de andre ungdommene inntil 
ungdommen har "samtykket” til å dra.» Det fremgår imidlertid av prosedyrene stiftelsen har 
oversendt, at praksisen med ufrivillige motivasjonsturer ikke er opphørt. Derimot 
synliggjøres det i prosedyrene at slike turer fortsatt er en integrert del av behandlingen av 
ungdommer som er plassert på Bakkekollektivet. Det fattes fortsatt vedtak etter 
rettighetsforskriften § 22 for å gjennomføre disse, og ungdom «skjermes på en egen og 
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egnet del av kollektivet» dersom «de viser stor motstand mot å dra». Det er med den 
dypeste bekymring for ungdommenes velferd vi leser av en egen prosedyre for Håndtering 
av mistanke om fysiske eller seksuelle overgrep av ansatt mot en ungdom ved kollektivet, at 
selv i slike situasjoner vil et tiltak kunne være å «iverksette motivasjonstur».   

Som Stortingets ombudsmann for forvaltningen og på bakgrunn av Klokkergårdstiftelsens 
manglende vilje til å følge opp de alvorlige funn som ble gjort ved Bakkekollektivet, ser 
Sivilombudsmannen seg nødt til snarlig å ta saken opp med forvaltningstilsyn, 
godkjenningsmyndighet og direktorat.   

 For ombudsmannen  

 Helga Fastrup Ervik 
Kontorsjef 

 

  Mette Jansen Wannerstedt 
seniorrådgiver 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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