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Avslutter tilsyn - Skolens meldeplikt til barneverntjenesten
Statsforvalteren ber kommunens postmottak om å videreformidle dette brevet til kommunedirektøren og
til skoleansvarlig.
Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte tilsyn med Øyer kommune i perioden 26. januar 2021
frem til i dag. I vårt vedtak (endelig tilsynsrapport) om kommunen sitt arbeid med skolens meldeplikt
til barneverntjenesten datert 23.08.21 ble dere pålagt å rette brudd på regelverket.
Kommunen har nå sendt inn redegjørelse og erklæring om at påleggene er rettet, jf. brev av
27.10.21. Tilbakemeldingen er levert innen fristen. Kommunen erklærer i tilbakemeldingen at alle
regelverksbruddene er rettet. Dokumentasjonen viser hvordan dere har arbeidet med temaet og
med å rette de pålegge som ble gitt i tilsynsrapporten. Tilsyn er en kontroll av lovligheten og ikke en
kvalitetskontroll. Statsforvalteren skal undersøke om det er sannsynliggjort at regelverksbruddene
er rettet. Våre konklusjoner bygger på våre undersøkelser i tilsynet og status på tidspunktet for
kommunen sin tilbakemelding. Basert på mottatt tilbakemelding og erklæring fra dere, så er det
Statsforvalteren sin vurdering at de tiltakene kommunen har gjort er tilstrekkelige til å etablere lovlig
praksis i tråd med opplæringsloven. Rettingen er derfor sannsynliggjort og vi avslutter tilsynet.
Vi vil takke kommunen for samarbeidet, og ønsker dere lykke til videre i arbeidet med dette temaet.
Dersom dere har spørsmål til avslutningen av tilsynet eller til temaet ellers, så kan dere kontakte
Mari Kleiven Berg på telefon 61 26 61 32 / e-post fmopmbk@statsforvalteren.no eller Mette
Rundsveen på telefon 61 26 60 42 / e-post fmopmru@statsforvalteren.no.
Med hilsen
Aasa Gjestvang (e.f.)
avdelingsdirektør

Mari Kleiven Berg
seniorrådgiver
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