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HØRINGSUTTALELSE —FORSKRIFT TIL SENTER FOR FORELDRE OG BARN
Frelsesarmeens barne og familievern, Gry familiesenter (senter for foreldre og barn) ser positivt på at det nå
er tatt tak i arbeidet med å utarbeide en forskrift for Senter for foreldre og barn.
Vi er positiv til høringen og er glad for at vi får uttale oss om denne.
Vi ser positivt på at Senter for foreldre og barn legges til et statlig nivå i likhet med barnevernsinstitusjoner.
Dette mener vi sikrer kvalitet og mangfold.

Vi har følgende kommentarer:
4.1 Kvalitet og internkontroll.
Vi ser positivt på at vi som senter for foreldre og barn skal ivareta både omsorg og
utredningsoppgaver. Slik vi erfarer nå, tilhører betalingen av disse tjenestene ulike nivåer
(kommunalt og statlig) Vi håper derfor at økonomien blir avklart mellom de ulike
forvaltningsnivåene. Helst ser vi at det legges til samme nivå.
Vi ønsker en presisering av grenseoppgangen mellom kartlegging og utredning.
Bemanning
Vi ønsker et mangfold i kompetanse. Vi forslår at i tillegg til barnevernfaglig / sosialfaglig
kompetanse, utvider gruppen til også å omfatte helsefaglig kompetanse.
Vi mener det bør være opp mot 80 % krav til høyskolekompetanse. Vår erfaring er at det kreves
en viss kompetanse for å ivareta "våre" familier på en faglig forsvarlig måte. Dette fordi vi skal
reflektere, vurdere og dokumentere barn og foreldres samspill og foreldrenes omsorgskompetanse.
Arbeidet ved senter for foreldre og bam er bygget på systematiske og metodiske arbeidsmetoder
med stort krav til dokumentasjon, som bl.a legges til grunn for fylkesnemdsaker.
Vi ønsker også at det skal fastsettes en minstenorm for bemanning, og like godkjenningskriterier
innen alle regioner , samt Oslo kommune.
4.2  Krav om godkjenning.
Vi stiller oss undrende til at statlige sentre for foreldre og barn ikke skal underlegges
godkjenningsmyndighetene.

Frelsesarmeens barne- og familievern, Gry
Kapellveien 61, 0487 Oslo

'11: (-47) 22 09 85 20 Fax: (+47) 22 0956 21 cr6. 1;-. 938 496 5 6 . b1<kcnto 7000.I .27235
gry©frelsesarrneen.ne y

•ili:r tc Booth. iurrriIegger Shaw Cliftory genu C-,u-11_;:dho!m, territcri;,!ieder



2 av2

4.3 Beboemes rettigheter.
Beboerne er slik vi leser det i høringen definert som foreldrene.
Vi tenker derfor at barnets rettigheter må løftes tydeligere fram. Dette er meget viktig hvis det f.eks

skulle oppstå en konflikt mellom foreldrene krav og barns rettigheter. Rettighetene må ivareta

barnets behov , og formålet med oppholdet må være styrende .
4.4 Krav om tilsyn
Vi ønsker tilsyn på lik linje som barnevernsinstitusjoner (3 x pr år)
Vår erfaring er at våre familier har stort bistandsbehov i møte med offentlige instanser, og vi
mener derfor det er urealistisk å forvente at de selv tar kontakt med fylkesmannen.
Vi mener avsnitt 2 og 3 under punkt 4.4. (mindreårige gravide og småbarnsforeldre) er noe uklar.

Hvem har omsorgsansvaret ?
Betyr dette at omsorgen skal tilbakeføres til de biologiske foreldrene eller at senter for foreldre og
barn skal / kan ha 4.12. plasseringer i forhold til denne gruppen.

Med vennlig hilsen

Frelsesarmeens bame- og familievern, Gry familievern (senter for foreldre og barn)
v/

Anne Hemæs Hjelle
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