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Svar og oppfølging etter Sivilombudsmannens besøksrapport - september 2019 
 
Vi viser til Sivilombudsmannens rapport etter besøk til Jong ungdomshjem 24.-26-september 2019, vårt 
svarbrev datert 8.september 2020 samt brev fra Sivilombudsmannen datert 27.10.2020. 
 
Det var ikke vår hensikt å i svarbrevet gi utilstrekkelig informasjon om hvordan vi har fulgt opp 
anbefalingene gitt i besøksrapporten. Vi kan forsikre Sivilombudsmannen at anbefalingene er fulgt opp, 
og redegjøre nærmere for oppfølgingen av anbefalingene i vedlegg til dette brevet.  
 
Vi erkjenner selvsagt Sivilombudsmannens tilsynsfunksjon. Vi leser alle tilsynsmyndigheters konklusjoner 
i kontekst av de rammer og føringer som settes for vår institusjonsvirksomhet. Gjennom dette tilsynet 
mener vi det blir synlig at det er ikke er samsvar mellom rammer, føringer og forventninger til 
barneverninstitusjonen og tilsynsmyndighetens forventninger. Det tolket vi som en betimelig kritikk til 
rammene for institusjonsdrift. Vår oppfatning er imidlertid, at den kritikken ikke kan rettes Jong 
ungdomshjem eller Bufetat region øst, og ønsket oppmerksomhet på det forholdet.  
 
Vi vil understreke at Jong ungdomshjem er opptatt av å utøve den daglige omsorgen for barn på en god 
måte. Dette innebærer at institusjonen er gir barna omsorg og omtanke, forsvarlig oppdragelse og 
forsørgelse. Videre mener vi at Jong ungdomshjem gir barna nødvendig vern og beskyttelse, tydelige 
rammer for å sikre trygghet og god utvikling. Hva som ligger i den daglige omsorgen, avhenger av barnas 
alder og modenhet, og tilpasset formålet med plasseringen. Jong ungdomshjem vektlegger at det å yte 
forsvarlig omsorg også innebærer en plikt til å gi barn vern og beskyttelse slik at de ikke utsetter seg selv 
eller andre for fare eller begår kriminelle handlinger.  
 
Institusjonen har etter Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon 
(«rettighetsforskriften») anledning – og plikt - til å iverksette ulike tiltak for å hindre at beboere ruser 
seg. I enkelte tilfeller vil det, etter en grundig individuell vurdering, være nødvendig å sikre dette 
gjennom bruk av tvang. Jong ungdomshjem følger nøye opp at eventuelle tvangsmidler ikke brukes i 
strid med gjeldende regler og ikke blir brukt i større grad enn det som er nødvendig. Institusjonen legger 
vekt på at barn kan delta og medvirke etter sine forutsetninger og knyttet til sin situasjon, og at 
behandlingen utformes i tråd med formålet for plasseringen. Behandlingsplaner utarbeides alltid i 
samarbeid med ungdommen og dennes familie.  
 



Vi takker for utdypende forklaringer og presiseringer fra Sivilombudsmannen, og viser til vedlagt 
redegjørelse for hvordan hver anbefaling er fulgt opp i Bufetat, region øst, Jong ungdomshjem. Ta gjerne 
kontakt dersom det er behov ytterligere informasjon.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Ingrid Pelin Berg (e.f)  
Regiondirektør  Mette Bengtson  
 Avdelingsdirektør  
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Vedlegg 
Utdypende om oppfølging av anbefalingene formulert etter Sivilombudsmannens 
besøk på Jong ungdomshjem 
 
 
 
 
 


