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Svar på oppfølgingsbrev fra Akershus ungdoms- og familiesenter, avdeling Sole
Det vises til brev fra Akershus ungdoms- og familiesenter, avdeling Sole mottatt 1. juni 2017.
I brevet orienterer institusjonen om oppfølgingen av anbefalingene gitt av
Sivilombudsmannen i rapport som ble publisert 15. februar 2017. Rapporten bygger på
besøk gjennomført av Sivilombudsmannens forebyggingsenhet 7.– 8. og 15. november 2016.
Om oppfølgingen av anbefalingene
Sole synes å ha gjennomført en grundig oppfølging av Sivilombudsmannens anbefalinger og
har gitt en god redegjørelse for dette arbeidet. Sivilombudsmannen merker seg at ledelsen
av institusjonen har gått gjennom anbefalingene i personalmøter, ledermøter og med det
lokale arbeidsmiljøutvalget.
Nye rutiner
Sivilombudsmannen merker seg at avdelingen har utarbeidet ny rutine for visitasjon som
innebærer en to trinns gjennomføring, som blant annet medfører at ungdommen ikke
behøver å være helt naken. Videre er det utarbeidet skriftlige retningslinjer for politiets rolle
på institusjonens område ved inntak og annen bistand, der det blant annet understrekes at
politiets rolle alltid skal dokumenteres.
Stedet har også gjort rede for hvordan de nye rutinene er implementert i avdelingen.
Bruk av tvang
Når det gjelder forebygging av tvang har Sole i etterkant av besøket jobbet for å få oversikt
over utviklingen i tvangsbruk ved avdelingen fra januar 2013 til januar 2017.
Gjennomgangen viste en nedgang i bruk av tvang knyttet til samtlige paragrafer i
rettighetsforskriften. Det påpekes videre at avdelingen tar Sivilombudsmannens anbefaling
om å jobbe videre med forebygging av bruk av alle typer tvang til etterretning.
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Rett til helsehjelp
Sivilombudsmannen ser også at det er blitt undertegnet en samarbeidsavtale mellom
Avdeling for barn og unges psykiske helsevern (ABUP) og barneverninstitusjoner i
opptaksområdet i Bufetat Region Øst.
Fysiske forhold
Til slutt merker Sivilombudsmannen seg at Avdeling Sole har iverksatt en rekke tiltak for å
forbedre det fysiske inntrykket av avdelingen, både for gjester og for ungdommene.
Med dette avsluttes oppfølgningen etter vårt besøk. Et eventuelt nytt besøk vil bli
gjennomført når Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.
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