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Høringsinstanser i følge liste 

  

 

Deres ref Vår ref Dato 
 201002804-/ACDS  

 

Høringsbrev om forskrifter til sentre for foreldre og barn 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag 

til forskrifter til sentre for foreldre og barn, som er et hjelpetiltak etter 

barnevernevernloven. Se vedlagte høringsnotat. 

 

I lov 19. juni 2009 om endringer i barnevernloven, som trådte i kraft 1. januar 

i år, ble det bestemt at sentrene skal inntas i lovens kapittel om 

institusjoner. Private og kommunale sentre skal etter lovendringen godkjennes og 

fylkesmannen skal føre tilsyn med alle sentrene. Departementet mener det er viktig å 

sikre samtlige beboere ved sentrene et faglig godt tilbud, uansett hvilket senter de får 

tilbud om opphold ved. Departementet mener at ikke alle forskrifter som i dag gjelder 

for barneverninstitusjonene passer like godt for sentrene for foreldre og barn. Vi ønsker 

derfor å fastsette egne forskrifter for sentrene som gir et godt regelverk, samtidig som 

en unngår en for omfattende regulering som kan hindre sentrenes mangfold og den 

fleksibilitet tiltakene representerer. Formålet med dette forslaget til forskrifter er 

således å ivareta både kvalitet og mangfold ved sentrene. 

 

Departementet fastsatte i forskrift 4. desember 2009 nr. 1461 overgangsregler slik at 

private og kommunale sentre som per 31. desember 2009 hadde beboere plassert i 

medhold av barnevernloven § 4-4, anses godkjent frem til søknad om godkjenning er 

behandlet, men ikke ut over 1. august 2010. Departementet har i ny forskrift 4. juni 2010 

forlenget denne fristen frem til 1. desember 2010. 

 

 

Høringsfristen er 15. august 2010. 



Side 2 

 

 

 

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bes selv forelegge 

forslaget for eventuelle etater, organer og relevante aktører. Bufdir bes forelegge 

forslaget for alle sentrene for foreldre og barn som er i drift. 

 

Høringsuttalelsene sendes Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne- 

og ungdomsavdelingen, postboks 8036 Dep. 0030 OSLO. 

 

Høringsnotatet ligger på internett på følgende adresse: http://www.regjeringen.no 

under overskriften Dokumenter og underoverskriften Høringer. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Mette K. Solum (e.f) 

                                                                                Anne Cathrine Dietz   
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