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Klage på avgjørelse om ikke opprette tilsynssak

Vi viser til bre‘ av 5. januar 2017 fra Bameombudet om skolehelsefienesten i Vågan

kommune og hvor Barneombudel anrnoder Statens helsetilsyn om foreta tilsyn med
skolehelsetjenesten i gjeldende kommune. Vi forstår dette som at Barneombudet
påklager al Fylkesmannen i Nordland ikke har funnet grunnlag for å opprette
tilsynssak overfor kommunen.

Barneombudet anmodel 25. oktober 2016 Fylkesmannen i Nordland om å
gjennomføre tilsyn med skolehelsetjenesten i Vågan kommunc for å vurdere om
skolehelsetjenesten i kommunen er forsvarlig. Bakgrunnen for anmodningen var at
Barneombudet etter besøk i kommunen i juni 2016 ble bekymret for skolehelse-
tjenesten. De henvendte seg i brev til kommunen 10. august 2016. Kommunen svarte
Barneombudet i brev av 2. september 2016 og Barneombudet vurderte at kommunens

svar på henvendelsen ikke var tilfredsstillende

Fylkesmannen foretar en konkret vurdering av hvordan henvendelser av denne type
skal følges opp og skal begrunne dette. Som overordnet tilsynsmyndighet har Statens
helsetilsyn myndighet til å overprøve Fylkesmannens avgjørelser. Etter en
gjennomgang av denne konkrete sakens dokumenter finner vi ikke grunnlag for det.

Statens helsetilsyn vil likevel bemerke at Fylkesmannen ut fra en risikovurdering og
sin kjennskap til kommunene i fylket kan gjennomføre tilsyn på senere tidspunkt
dersom det fremkommer ytterligere informasjon om at Vågan kommune har en
skolehelsetjeneste som ikke er tråd med lov og forskri ft eller at barn og unge i
kommunen ikke får tilgang på den hjelp de har krav på.

Fylkesmannen i Nordlands a‘gjørelse er med dette endelig. Saken anses som avsluttet
fra Statens helsetilsyns side.
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Med hilsen

Anne Myhr Vigdis Malt Marøy
avdelingsdirektør fagsjef

Breveter godkjentelekronisk og sendes derforuten undershrift
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