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Svar på oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport til Jong ungdomshjem 

Vi viser til Sivilombudsmannens rapport etter besøk til Jong ungdomshjem 24.-26. 
september 2019, Bufetats svarbrev datert 8. september 2020, Sivilombudsmannens svarbrev 
datert 27. oktober 2020, og Bufetats andre svarbrev om oppfølging av Sivilombudsmannens 
anbefalinger datert 1. desember 2020. 

Innledningsvis viser Bufetat region øst til at ombudsmannens besøksrapport skal ha 
synliggjort at det ikke er «samsvar mellom rammer, føringer og forventninger til 
barnevernssektoren» og at rapporten ble tolket som en «betimelig kritikk til rammene for 
institusjonsdrift» som derfor ikke kunne rettes til Jong ungdomshjem eller Bufetat region 
øst. Vi stiller oss undrende til en slik lesning av rapporten og understreker at ingen 
anbefalinger i denne besøksrapporten ligger utenfor institusjonens eget ansvarsområde å 
følge opp. Samtlige anbefalinger knytter seg til praksis som vi mener bør endres for å 
begrense risiko for at ungdom plassert på institusjonen utsettes for inngrep som ikke er i 
tråd med deres rettigheter, herunder rettighetsforskriften. 

Bufetat region øst forsikrer i sin siste orientering at anbefalingene gitt i Sivilombudsmannens 
besøksrapport fra Jong ungdomshjem er fulgt opp. Svarene som er oversendt 
ombudsmannen mangler imidlertid fortsatt informasjon som kan gi grunnlag for å vurdere 
dette.  

Orienteringen om oppfølging oversendt ombudsmannen beskriver institusjonens generelle 
arbeid og rutiner på en rekke av områdene som omhandles, men gir ingen avklaring av hva 
som konkret er gjort for å følge opp rapportens anbefalinger. Enkelte av funnene som ble 
gjort under vårt besøk, besvares for eksempel kun med at disse ikke er utrykk for praksis ved 
Jong ungdomshjem. Sivilombudsmannen savner redegjørelser for hvilke tiltak som er 
iverksatt for å unngå hendelser og avvik fra institusjonens fastlagte rutiner i framtiden. Dette 
vil være avgjørende for å redusere risikoen for at ungdommer som er plassert ved 
barnevernsinstitusjonen ikke får sine rettigheter ivaretatt.  

For å avklare disse spørsmålene nærmere og kunne ta endelig stilling til om besøket kan 
avsluttes fra ombudsmannens side, inviterer vi til et digitalt møte om oppfølgingen av 
besøket til Jong ungdomshjem. Vi vil kalle inn til møtet når møtetidspunkt og deltakere fra 
institusjonen og Bufetat region øst er bekreftet. Vi er fleksible dersom de foreslåtte 
tidspunktene ikke passer.  
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Forslag til møtetidspunkt:  

 Tirsdag 4. mai, kl 12:00–13:15 
 Onsdag 5. mai, kl 10:15–11:30 

Vi ber om at bekreftelse på møtetidspunkt og deltakere som skal inkluderes i innkallingen 
sendes til: sis@sivilombudsmannen.no.  

 

 For ombudsmannen  

 Helga Fastrup Ervik 
avdelingssjef 

 

  Silje Sønsterudbråten 
seniorrådgiver 

 

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