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Høringsuttalelse—NOU2012:5Bedrebeskyttelseavbarnsutvikling

Viser til høringsbrev av 08.05.2012, Stiftelsen Kirkens Familievem (SKF) vil med dette avgi
høringssvar.

1.0Generelt
Høringen leses i lys av beskrivelse av mandatet som å belyse vanskelige problemstillinger som oppstår i
barnevernets arbeid. Det biologiske prinsipp forstås å være begrenset til denne målgruppen.

SKF oppfatter det positivt at utvalget benytter familien som begrep for normalordningen i samfunnet
hvor barn har best av å vokse opp.

2.0 Innføringog brukavprinsipperi NOU2012:5
Utvalgets anbefaling om innføring av nytt prinsipp definert som prinsippet for utviklingsfremmende
tilknytning oppfattes bra og på høy tid. Dette ut fra at det er helt vesentlig at barnevernet tar
utgangspunkt i hva som er trygt og utviklingsfremmende for barna og ikke i hva som gavner foreldrene.
Brukt riktig kan dette bli en god dreining fra foreldrevern til barnevern.

3.0 Familievernetsrolle
SICFoppfatter det positivt at familievemkontorene regnes med som en kompetent og aktiv
samarbeidspart for barneverntjenesten. Samtidig foreslår utvalget å gi familievernet en sentral plass i
oppfølging av foreldre som har barn plassert utenfor hjemmet. (kap.12) Det innebærer at familievernet
må bevare sin uavhengighet og avstand til barnevemtjenesten. Det oppfattes også positivt at
myndighetene engasjerer en faglig kompetent instans til å utarbeide en forskningsbasert veileder for
støttegruppen i familievernet for hjelp til bearbeiding innrettet mot denne spesielle formen for tap og
sorg.

Det å benytte foreldrekurs som virkemidler til foreldrene oppfattes positivt. Omtale av samlivskurset
«Godt samliv» oppfattes ikke å være korrekt omtalt. «Godt samliv» er et samlivskurs for nybakte
foreldre og ikke et foreldrekurs. Videre er det blitt lagt til kommunene å gjennomføre «Godt samliv» og
realiteten er at det tilbys i et fåtall av landets kommuner. Bufetat gir ikke noen form for støtte til «Godt
samliv». SKF tilbyr kurset ved enkelte familievernkontor og påkoster dette av egne midler.
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Foreldreoppfølging på familievemkontoret støttes ut fra kompetanse og erfaring som
familievernkontorene har på dette området, men familievernet må tilføres økte ressurser for å kunne påta
seg denne oppgaven.

4.0 Familledomstol
SKF ser svært positivt på utredning og opprettelse av en samling av alle barne- ungdoms- og
familierelaterte saker i en og samme domstol. Dette vil kunne medføre mer spesialisert kompetanse i
domstolene og derigjennom kunne øke barns rettsikkerhet.

5.0 Forskning
I tillegg til de forskningsområder som er nevnt i utredningen, vil SKF foreslå følgende områder:

- barns psykiske helse ved dårlig foreldresamarbeid & barns psykiske helse ved godt
foreldresamarbeid
tjenesteforskning der familievernet og barnevernet samarbeider om ulike temaer
(foreldresamarbeid, foreldreveiledning, tap/sorg, samværsavtaler, familie- og parterapi med
familier som er i kontakt med barnevernet)
longitudinelle studier om barn som vokser opp med foreldre som har dårlig samarbeid med barna
samarbeid mellom barnevern og familievern om minoritetsfamilier (ulike kulturer for
konflikthåndtering osv.)
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