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Høringsuttalelse - forskrifter til sentre for foreldre og barn.

Aglo familiesenter har følgende kommentarer til forslaget:

Dato. 13.08.2010

Aglo familiesenter har fått oversendt forslag til forskrifter for senter for foreldre og barn fra
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region Midt-Norge for eventuell høringsuttalelse.

•  Pkt. 4.1 Krav til kvalitet og internkontroll "Departementet vil ikke gi noe generelt krav
om døgnbemanning, siden sentrene er utformet så vidt forskjellig. Departementet antar at
behovet for døgnbemanning må vurderes konkret for hvert enkelt senter."

Aglo familiesenter har forståelse for at behovet for døgnbemanning kan være ulikt. Vår
erfaring er imidlertid at familier som blir søkt inn til foreldre og barn sentre oftest er svært
hjelpetrengende og sårbare. Mange foreldre fungerer marginalt i foreldrerollen, de er ofte i
en presset og vanskelig livssituasjon, de kan ha psykiske problem, rusproblem og/eller
kognitive vansker, og noen opplever seg nesten tvunget til et slikt opphold. Det er ofte
helt nødvendig med døgnbemanning og tett oppfølging av familien for å sikre barna en
tilfredstillende omsorgssituasjon.

Aglo familiesenter mener at foreldre og barn senter med døgnbemanning kan gi det mest
omfattende og solide tilbudet for de mest sårbare familiene. Det er derfor viktig at
kommunene og de ulike fagteamene i Bufetat får større valgfrihet når det gjelder å velge
hvilket foreldre og barn senter de har behov for i hver enkelt sak. De har mest kunnskap
om familiens situasjon, har gjerne kjennskap til og erfaring fra ulike senter, og er best
kvalifisert til å vurdere/avgjøre hvilket senter som er best egnet til å ivareta barnets og
foreldrenes behov.
I dag opplever vi at fiere kommuner og fagteam er fortvilet over at de ikke kan velge fritt.
Dagens strenge krav om at statlige senter skal brukes før private, og at private skal brukes
minst mulig, medfører at familier kan bli stående på lange ventelister for plass ved statlig
senter. Dette kan lett medføre at familier i realiteten ikke får tilbud om plass; noen faller
ut av køen fordi de mister motivasjonen, eller omsorgssituasjonen kan bli akutt mens de
venter på plass, og i enkelte regioner er det få plasser i statlige foreldre og barn senter
m/døgnbemanning.

•  Pkt. 4.3 Beboernes rettigheter"Beboerne på sentre for foreldre og barn er der frivillig og
foreldrene forventes å ivareta den daglige omsorgen både for seg selv og for barnet. Det
vil derfor ikke være aktuelt å utøve noen form for tvang eller annen innskrenkning av
beboernes livsutfoldelse."
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Her vil vi på generelt grunnlag tilføye at ikke alle foreldre som får plass på foreldre og
barn senter opplever dette som et frivillig tilbud. Mange foreldre kan føle seg presset til å
takke ja til et slikt tilbud fordi alternativet er at barneverntjenesten vurderer å fremme sak
for Fylkesnemnda om omsorgsovertakelse.
Vår erfaring i hverdagen er også at mange foreldre fungerer på et lavt nivå kognitivt,
sosialt og/eller i foreldrerollen. Aglo familiesenter har flere ganger erfart at personalet må
gripe aktivt inn i ulike situasjoner, og i ytterste konsekvens ta over omsorgen for barnet
"der og da", fordi foreldrene har så store problemer at de ikke mestrer voksenrollen eller
foreldrerollen på en adekvat/forsvarlig måte.

•  Pkt. 4.4 krav om tilsyn.  "Etter 1. januar 2010 plikter ftlkesmennene å føre tilsyn med
sentrene for foreldre og barn............... Departementet foreslår at tilsynsmyndighetens
oppgave nedfelles i § 25 og at det her stilles krav om at det skal føres tilsyn med hvert
senter minimum hvert annet år."
Aglo familiesenter er svært fornøyd med å få tilbake tilsynsordningen. Vi mener at
myndighetene må ta ansvar for å kvalitetssikre tjenestene ved foreldre og bam sentrene
ved hyppige tilsyn. Både barna og foreldrene i den aktuelle målgruppen har behov for
kontinuitet og kvalitetssikring, med særlig fokus på barnas situasjon.

Videre ser vi departementet legge til grunn at "foreldrene befinner seg på foreldre og barn
tiltak frivillig og de forventes å kunne ivareta omsorgen både for seg selv og sitt barn.
Disse vil også i all hovedsak være voksne, dvs. over 18 år. Foreldre og gravide som bor
på senteret må derfor i stor grad kunne forventes selv å kontakte ftlkesmannen ved
behov".
Sett i forhold til at foreldrenes alder oftest er over 18 år, og at opphold på foreldre og barn
sentre er hjemlet i lov om barneverntjenester som hjelpetiltak, kan departementets forslag
om redusert tilsyn være forståelig. I forhold til vår erfaring når det gjelder foreldre med
lav kognitiv og/eller sosial fungering mener Aglo familiesenter at dette ikke blir godt nok
og at tilsyn bør sikres ved besøk på hvert enkelt foreldre og barn senter.

Aglo familiesenter opplever også at det er vanskelig for mange kommuner å få til gode
tiltak for gravide/mødre under 18 år som selv er under omsorg. Etter vårt syn er det viktig
at også denne gruppen får tilbud om gode tiltak slik at de får mulighet til å prøve seg i
foreldrerollen. Aglo familiesenter vurderer disse som en svært aktuell målgruppe for
plass/tilbud i døgnbaserte foreldre og barn tiltak.

Med vennlig hilsen
for Aglo familiesenter

Kirsten Wettre Kirsten Halle
leder nestleder
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