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Høringssvar "Forskrifter om senter for foreldre og barn

Diakonhjemmet, Avdeling for sosialt arbeid vil med dette oversende noen synspunkter på

høringsnotat: "Forskifter om sentre for foreldre og barn".

Avdeling for sosialt arbeid utdanner sosionomer og herunder fremtidige arbeidstakere som vil

jobbe i sentre for foreldre og barn. Høgskolen utfører også forskning som er aktuelle for dette

fagområdet og tilbyr videreutdanninger innen feltet.

Vi ser at lovendringen fra 19.06.2009 og foreslåtte forskrift vil føre til tydeliggjøring av

regelverk og kvalitetssikring av aktuelle institusjoner, noe vi mener er positivt og nødvendig.

Avdeling for sosialt arbeid ønsker å påpeke to forhold som vi mener ikke er ivaretatt

tilstrekkelig.

Frivillighet og brukermedvirkning

Senternes virksomhet er i hovedsak hjelpetiltak jamfør barnevernsloven. Dette legger grunnen

for samhandling og brukermedvirkning i tiltaket. Dette er prinsipielt viktig for å synliggjøre

mandat for hva slags tilbud som gis ved institusjonen. Forskriften er lite tydelig på dette og

det bør vurderes om dette bør komme frem både i §2 Formål og §11 Målgruppe, målsetting og

metodikk.

Brukerevaluering bør tydelig fremgå som en obligatorisk del av driften. Vi mener at det bør

klart defineres i §15 punkt e) at internkontroll skal gjennomgå system for brukermedvirkning,

brukerevaluering og hvordan institusjonen driver utviklingsarbeid på bakgrunn av disse.

Kompetansekrav

I høringsnotatet fremgår det at departementet ser at kompetanse er sentralt for å sikre

forsvarlig tilbud ved sentrene. Det nevnes spesifikt kompetanse i nyere sped- og

småbarnsforsking samt rus og psykiatri. I argumentasjonen i høringsnotatet står det: "...vil

departementet bemerke at en ikke kan se at det er noen grunn til at det i utgangspunktet skal

stilles lavere krav til ansattes kompetanse ved sentre for foreldre og barn enn det som kreves

ved en barnevemsinstitusjon". Denne forståelsen bygger trolig på at kompetanse er en



hovedfaktor for å sikre forsvarlige og gode tilbud. Vi finner det derav urovekkende at

utdanningskrav i forskriften formuleres rundt og gir stort rom for tolkning. Dette kan medføre

at fagkompetansen blir lav og verste fall føre til uforsvarlige tilbud. Vi mener at

kvalitetsforskriftens krav om 50% ansatte med barnevernfaglig og/eller sosialfaglig

kompetanse bør gjelde i disse senterne. Vi kan ikke se gode argumenter for å ha lavere

kompetansenivå på disse senterne enn i barnevernsinstitusjonene forøvrig.
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