
Fylkesmannen
i Buskerud

Kapittel  2  Godkjenning
Fylkesmannen slutter seg til forslaget.

Kapittel 3 Kvalitet og internkontroll
Fylkesmannen slutter seg til forslaget.
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Høringsuttalelse om forskrifter til sentre for foreldre og barn

Fylkesmannen i Buskerud viser til departementets høringsbrev av 07.06.2010 om forskrifter
til sentre for foreldre og barn. Fylkesmannen slutter seg i hovedsak til høringsforslaget. Vi vil
imidlertid knytte noen kommentarer til enkelte punkter.

Generelt
Fylkesmannen slutter seg til de vurderinger som er gjort av behovet for at det utarbeides egne
forskrifter for sentre for foreldre og barn. Fylkesmannen er enig i at de forskriftene som i dag
gjelder for barneverninstitusjoner ikke er tilpasset driften av sentrene og den målgruppen som
skal ha opphold der. Vi mener at en egen forskrift vil bidra til å tydeliggjøre og ivareta
sentrenes egenart, kravet til kvalitet og beboernes rettssikkerhet.

Kapittel 1 Generelle bestemmelser
Til § 1. Virkeområde
Fylkesmannen støtter ordlyden i bestemmelsen. Vi ser det som hensiktsmessig at det
tydeliggjøres at forskriften ikke gjelder for personer som er knyttet til senteret ved
hjemmebaserte tiltak, men kun gjelder foreldre og barn som har opphold på senteret.

Kapittel 4 Beboernes rettigheter og plikter
Fylkesmannen ser det som positivt at forskriften, i tillegg til beboernes rettigheter, også
omhandler beboernes plikter. Med utgangspunkt i at familiene oppholder seg på senteret
frivillig og at foreldrene selv skal ha den daglige omsorgen for barna, er det viktig at deres
privatliv respekteres. Fylkesmannen vil imidlertid støtte departementets vurdering om at
rettighetene må være i tråd med formålet med oppholdet på senteret. Videre er Fylkesmannen
enig i at det synliggjøres i forskriften at familiene også har en forpliktelse under oppholdet.
For at senteret skal være et trygt sted for familiene, er det av vesentlig betydning at alle
beboerne følger de regler og rutiner som er vedtatt ved senteret.
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Kapittel  5  Tilsyn
Til § 21. Formål med tilsynet.
"Tilsynet skal ha til formål å påse at lover og regelverk blir fulgt, og at beboerne får et faglig
forsvarlig og likeverdig tilbud i senteret."  Fylkesmannen vil påpeke at formuleringen
likeverdig tilbud  kan virke uklar og lite presis i denne sammenhengen. I forskriftens kapittel
1, § 2 fremkommer det at beboerne skal få etfagligforsvarlig  og likeverdig tilbud, uansett
hvilket senter de har opphold ved.  Fylkesmannens oppfatning er at dette er et kvalitetskrav
som gjelder alle sentre for foreldre og barn. Imidlertid bør tilsynsmyndigheten ha for øye at
beboerne skal få et faglig forsvarlig og tilrettelagt tilbud, som ivaretar de forutsetninger som
fremkommer av barneverntjenestens vedtak. Vi legger til grunn at de familiene som har
opphold på senteret har ulike behov, og at hver familie har krav på en individuell vurdering
og et tilrettelagt behandlingstilbud i tråd med det faglige opplegget på det aktuelle senteret.

Til § 24 Informasjon om tilsynsmyndigheten
Fylkesmannen sier seg enig i at beboerne skal ha informasjon om tilsynsmyndighetens
oppgaver, hvem som skal føre tilsyn og hvordan de kan komme i kontakt med
tilsynsmyndigheten. For å sikre at alle beboerne mottar nødvendig informasjon bør det
nedfelles i forskriften at informasjonen skal være skriftlig. Fylkesmannen vil understreke at
dette også vil ivareta en likeverdig informasjonsflyt til alle som har opphold på et senter for
foreldre og barn.

Til § 25 Tilsynsmyndighetens oppgaver.
I høringsnotatet foreslås det at Fylkesmannen skal føre tilsyn hvert annet år. Fylkesmannen i
Buskerud støtter dette forslaget. Dagens ordning ved barneverninstitusjonene med
individrettet tilsyn, vil  være  en lite hensiktsmessig tilsynsmetode på sentrene, da oppholdet er
frivillig og foreldrene selv har ansvaret for den daglige omsorgen for barna. Fylkesmannen er
av den oppfatning at det bør legges opp til tilsyn ved systemrevisjoner, jf. innhold i
forskriftene og krav om internkontroll for sentrene. Imidlertid vil Fylkesmannen understreke
at tilsynsmyndigheten bør kunne samtale med foreldre og barn der det er nødvendig som et
ledd i tilsynet, for eksempel i forkant av en systemrevisjon.

Til § 26 Klagebehandling
Fylkesmannen sier seg enig i at tilsynsmyndigheten skal behandle alle muntlige og skriftlige
henvendelser fra beboerne, og sørge for at de påklagde forhold blir best mulig belyst. Senteret
kan treffe beslutninger som beboerne kan være misfornøyd med, eller de kan oppleve at de
ikke blir hørt eller respektert. Beboerne bør da ha en mulighet til å ta dette opp med
Fylkesmannen. Det kan derfor, ved enkelte henvendelser, være nødvendig at
tilsynsmyndigheten har en direkte kontakt med beboerne.
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