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Høringsnotat om forskrifter til sentre for foreldre og barn  

Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) brev av 
07.06.2010 om ovennevnte. 
 
Senter for foreldre og barn er et frivillig hjelpetiltak der foreldre og barn bor sammen 
ved en institusjon. I lov 19. juni 2009 nr. 45 om endringer i barnevernloven ble det 
fastsatt at senter for foreldre og barn skal inntas i barnevernloven kapittel 5. Private og 
kommunale sentre skal etter lovendringen godkjennes og Fylkesmannen skal føre 
tilsyn. BLD finner det nødvendig å tilpasse forskriftene for sentrene for at disse skal 
kunne omfattes av lovens kapittel 5 om institusjoner. I sitt forslag til forskrifter 
presiserer BLD bl.a. behovet for høy kompetanse blant sentrenes ansatte, materielle 
krav til sentrene og internkontroll.  
 
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) ønsker en vurdering fra 
BLD om behovet for forskriftsfesting av antall tilsyn. Fylkesmennene har ved flere 
anledninger gitt uttrykk for at tilsynsaktivitet vil være mer målrettet og formålstjenlig 
dersom denne er basert på risiko- og sårbarhetsanalyser snarere enn ved å følge 
kvantitative krav til tilsynsomfang. FAD anbefaler at BLD har en nærmere dialog med 
embetene om måten krav til tilsynsaktivitet kommuniseres på. Mål- og resultatkrav kan 
for eksempel formuleres og følges opp gjennom de ordinære styringsdokumentene, 
som Prop. 1, tildelingsbrev og embetsoppdrag. Rapportering fra embetet på området vil 
bidra til at BLD kan justere og korrigere mål og resultatkrav ved behov.  
 
Fylkesmannen har siden 1. januar 2010 fått i oppgave å utføre tilsyn med institusjoner 
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for foreldre og barn. Embetene er, så vidt FAD kjenner til, ikke tildelt ekstra ressurser 
for denne oppgaven. BLD antar i dette høringsnotatet at det kan bli noen merutgifter til 
tilsyn, men disse antas ikke å bli betydelige. I Ot.prp. nr. 69 (2008-2009) kapittel 11, 
økonomiske og administrative konsekvenser, fremkommer noe usikkerhet vedrørende 
mulige økte kostnader som følge av tilsyn. I høringsnotatet av juni 2010 fra BLD 
omtales oppgaven å innebære bl.a. årsrapport om tilsynsvirksomheten, tilsyn minimum 
hvert annet år og mulige individuelle samtaler mellom beboere og tilsynsmyndighet.  
 
FAD ber om at BLD foretar en mer grundig vurdering av de økonomiske og 
administrative konsekvensene for fylkesmannsembetene som følger av å føre tilsyn mv. 
med sentre for foreldre og barn. FAD kan ved behov bistå med informasjon i disse 
vurderingene. Vi viser i den sammenheng til Retningslinjer for finansiering av 
Fylkesmannen av august 2009, jf. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/lover-
og-regler/retningslinjer/2009/fianansieringsordning-for-fylkesmannen.html?id=577164.  
Det forutsettes at ressurser til å gjennomføre tilsynene finansieres av BLD, og at midler 
til dette eventuelt rammeoverføres til kapittel 1510, Fylkesmannsembetene. 
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