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Høringsuttalelse - Forskrifter til sentre for foreldre og barn

I. Innledning

Vår ref: #97873v11th

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse:

II. Sakens bakgrunn

Saksbehandler: Trude Hafslund
th@advokatforeningen.no
T +47 22 03 50 61
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Dato: 23 o
Saksnr:

19.08.2010

Vi viser til departementets høringsbrev av 7. juni 2010 vedrørende ovennevnte høring.

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom
høringsuttalelser. Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I
våre lovutvalg sitter advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert
lovutvalg består av advokater med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet.
Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og ulønnet.

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom
disse rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen
har som et uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen.

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt
lovutvalget for velferdsrett. Lovutvalget består av Kristel Heyerdahl (leder), Hanna Fossen, Helge
Hjort og Knut Lindboe.

Ved endring i barnevernloven 19.06.09 (ikrafttredelse januar d.å.) ble sentre for foreldre og barn
tatt inn i lovens kapittel om barnevernsinstitusjoner. Dette har blant annet medført at sentre, på
lik linje med institusjonene, må godkjennes, og fylkesmannen skal føre tilsyn. Forskriftene som



regulerer institusjonene er imidlertid etter departementets mening ikke like godt egnet for
sentrene, og det fremmes derfor forslag om nye forskrifter som skal gjelde særskilt for sentre for
foreldre og barn.

Advokatforeningen er som høringsinstans bedt om å gi sine kommentarer til forslaget.

III. Advokatforeningens kommentarer til de enkelte forslagene

Advokatforeningen er i det store og hele enig med departementets forslag.

Formålet med forskriftene er fornuftig, nemlig å gi sentrene mulighet for individuell tilpassing og
sikre deres mangfold. Dette oppnås gjennom forslaget ved at reguleringene gjøres mindre
omfattende enn for eksempel for institusjonene som har et større behov for faste rammer og
konkrete regler.

Advokatforeningen mener også at forskriftenes innhold er veloverveid, i den forstand at de gir
sentrene rom for selvstendighet og egenutvikling.

Advokatforeningen er enig med departementet i begrunnelsen for og forslaget til nye forskrifter
for foreldre og barn. Utformingen av de konkrete bestemmelsene er etter Advokatforeningens
mening dekkende.

Advokatforeningen ser det ikke som nødvendig med endringer eller tillegg i den foreslåtte
forskriftsteksten.

IV. Avslutning

Advokatforeningen er enig med departementet i forslag til lovendring og har ingen ytterligere
kommentarer til høringsbrevet.
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