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Uttalelse til høring om forskrift til senter for foreldre og barn

Det vises til høringsbrev om forskrift til sentre for foreldre og barn sendt ut 07.06.2010.

Fylkesmannen i Nordland slutter seg i hovedsak til forslaget. Vi ønsker å knytte noen
kommentarer til enkelte forhold ved forslaget:

Ang.§ 1 Virkeområde:
Det framkommer at forslaget gjelder sentre for foreldre og barn og den delen av sentrenes
virksomhet som gjelder heldøgnstjeneste, og at forskriften gjelder beboere ved senteret og
ikke personer som mottar hjemmebasert tilbud.

Flere av barneverninstitusjonene i Nordland har egne familie- og nettverksavdelinger som
tilbyr hjemmebaserte tiltak. Ved noen av disse avdelingene inngår det kortere opphold (ca
en uke) for familiene i forbindelse med tilbudet. Hvorvidt disse omfattes av forskriften kan
derfor være uklart, spesielt når ikke slik avgrensningen sikres og tydeliggjøres gjennom
statlig regional barnevernsmyndighets godkjerming/kvalitetssikring. Vi ber derfor
departementet vurdere om forskriftens virkeområde er tilstrekkelig konkretisert.

Ang. mindreårige modre under omsorg:
Departementet skriver at dersom et opphold på senter for foreldre og barn skal ses på som
hensiktsmessig for en mindreårig som er under omsorg av barneverntjenesten, bør det
vurderes om vedtaket om omsorgsovertakelse overfor den mindreårige forelderen kan
oppheves og avløses av et hjelpetiltak. Det er også lag til grunn at det bare unntaksvis vil
være aktuelt med opphold i mødrehjem for en mor som selv er under omsorg av
barneverntjenesten.

Vår vurdering er at mindreårige mødre i de fleste tilfeller vil ha behov for støtte fra sine
foreldre. For ungdommer under omsorg er dette behovet sjelden mindre enn for andre
ungdommer, heller tvert imot som følge av den belastningen de har hatt ved mangelfull
omsorg og skifte av omsorgspersoner. I tillegg vil vi påpeke at grunnlaget for å oppheve
vedtak om omsorgsovertakelse er knyttet til om foreldrene kan gi barnet forsvarlig
omsorgen, jfr. barnevernlovens § 4-21.
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Vi mener derfor at resonnementet om oppheving av omsorgen for disse unge mødrene bør
gjennomarbeides noe mer, for eksempel vurdere om det kan være aktuelt med slikt opphold
for mindreårige mødre under omsorg dersom de i tillegg har en godkjent omsorgsbase. Det
bør evt. også vurderes om det i disse tilfellene skal være krav om plassering i
døgnbemannede sentre.

Med hilsen

Trond Gården (e.f.)
seksjonsleder Lise Tymi

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk oghar derfor ikke underskrift.
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