
ASKØY KOMMUNE
Kommunalavdeling for tjenester
Avd. for sosial-og barneverntjenester

Barne-, liketillings- og inkluderingsdepartement
P.b. 8038, Dep

0030 OSLO

Vedr. 4.3 Beboernes rettigheter

Postadresse
Postboks 323

5323 KLEPPESTØ

EARNE-,  !KESTILUNGS-

LKI.,  -;  —ULÆRINGSDLPARTEIW.

iArkivkode:

•

Deres ref. Vår ref. Arkivsaknr. Saksbehandler direkte innvalg
05/108-154 Gro Kyte 56 15 84 14

 C)-C) • ZOW

Kleppestø 15.08.2010

Løpenr. Arkiv
24247/10 FOO &00

HØRINGSUTTALELSE VEDR. NY FORSKRIFT FOR SENTRE FOR FORELDRE
OG BARN

Barneverntjenestens generelle vurdering av forslag til ny forskrift for sentre for
foreldre og barn er god. Det er imidlertid et par punkt der vi skulle ønske oss noe
mer presise formuleringer.

Slik systemet fungerer i dag er det hovedsakelig svært svakfungerende og / eller
unge umodne foreldre som får tilbud om døgnopphold på foreldre og barn sentre.
Det er riktig som forskriften legger opp til at de fremdeles skal ha omsorgen for
eget barn og at de skal ha stor grad av medbestemmelse. Det må likevel være
innen rammen av hva som er forsvarlig i.f.t. målsettingen for oppholdet. Ofte vil et
opphold innebære utredning og da vil en nødvendig forutsetning være
tilstedeværelse. Det vurderes derfor som viktig at ikke forskriften utformes slik at
det ikke vil være mulig å begrense f.eks besøk fra nettverk eller samvær utenfor
institusjonen som kan vanskliggjøre / umuliggjøre en grundig utredning.

Vedr. 4.4 Krav om tilsyn

Barneverntjenesten har vanskelig for å forstå hvorfor det kun unntaksvis vil være
aktuelt med opphold i mødrehjem for en mor som selv er under omsorg av
barneverntjenesten. Vår vurdering er at de samme retningslinjer som er foreslått
for gravide under 18 år budre kunne gjelde for også andre mindreårige. For
barneverntjenesten er det vanskeligere å forsvare å ikke ha noen å føre omsorgen
tilbake til enn at et barn skal kunne ha ansvar for et barn på et foreldre og barn
senter. Uansett er dette et korttidstiltak og den unge foreldreren vil med stor
sannsynlighet ha behov for oppfølging fra sin omsorgsbase både under og etter et
opphold på foreldre og barn senter på samme måte som en gravid mindrårig.
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