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Horing - forslag til forskrifter til sentre for foreldre og barn

BARNE-, LIKESTILLINGS- OG
INKLUDERINGSDEPARTEMENTET1

Fylkesmannen i Vest-Agder har mottatt fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet høringsbrev om forskrifter til senter for foreldre og barn.
Høringsfristen er satt til 15. august 2010.

Fylkesmannen vil i første rekke knytte noen merknader til de forutsetningene som legges til
grunn for forskriften.
Departementet forutsetter i høringen at foreldre oppholder seg frivillig i institusjonen og at de
stort sett er over 18 år. Erfaringer Fylkesmarinen har er at dette, i veldig mange tilfeller, ikke
stemmer. Barneverntjenesten bruker sentre for foreldre og barn i stor grad til å utrede
foreldres omsorgsevne. Også i etterkant av et opphold i en behandlingsinstitusjon for rus, etter
sosialtjenesteloven, blir sentre for barn og foreldre brukt.
Barn under omsorg av barneverntjenesten som selv får barn blir i stor gad plassert på et
senter for foreldre og barn, for utredning.
Departementet forutsetter at foreldre oppholder seg frivillig og har samtykket til oppholdet.
Frivillighet er et tveegget sverd i denne sammenhengen, da vår erfaring er at mange av disse
foreldrene er ikke der "frivillig", men de har ikke noe annet valg.

Barneverntjenesten er usikker på om de vil klare oppgavene med omsorgen for sine barn,
samtidig som mange/ de fleste av foreldrene som kommer dit, sliter med sitt eget liv.
Hjelpetiltak skal være prøvd eller ansees for nytteløse og senter for foreldre og barn er et godt
tiltak for å utrede foreldres omsorgsevne. Senter for foreldre og barn vil kunne utrede og
eventuelt foreslå hjelpetiltak videre, dersom de kommer til at foreldre med hjelp kan klare
omsorgsansvaret.

Forskriftens forslag § 25 sier at tilsynsmyndigheten skal påse at sentrene drives i samsvar med
gjeldende lover, forskifter og retningslinjer. Videre at det er etablert tilfredsstillende
internkontrollsystem og at det føres kontroll med egen virksomhet.
Det skal føres tilsyn minimum annen hvert år. Det fremkommer ikke på hvilken måte tilsynet
skal utføres, men fylkesmannen går ut fra at det skal gjennomføres som systemrevisjon.
Systemrevisjonen vil da kunne avdekke svikt i institusjonens rutiner og kunne påse at regler
og lover blir fulgt.
I tillegg skal muntlige og skriftlige henvendelser fra beboere behandles.

Det er bra at en gis mulighet til å avdekke svikt i systemene og en slik form for tilsyn bør
gjennomføres annet hvert år, slik departementet foreslår.
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I tillegg bør det gjennomføres tilsynsbesøk i sentrene minimum et par ganger i året.
Fylkesmannen er enig i at forskriftene for barneverninstitusjon ikke er direkte anvendbare ved
senter for foreldre og barn, men mener at også i senter for foreldre og barn bør det utføres
tilsynsbesøk. Foreldre kan henvende seg til fylkesmannen dersom de har behov, men for
mange foreldre vil det være lettere dersom de vet at fylkesmannen kommer og kan snakke
ansikt til ansikt. Erfaringer tilsier også at det er lettere å snakke med en person du har møtt
tidligere.
Det er selvsagt helt fritt om de ønsker å snakke eller ikke, men også denne gruppen bør gis
muligheten.
For tilsynsmyndigheten vil det også være lettere å kunne avdekke svikt og mangler dersom en
har et tettere tilsyn og ut fra det en bedre kunnskap om institusjonen.

Fylkesmannen har ingen øvrige merknader til forskriften.

Med hilsen

Elin Saltrøe (e.f.)
avdelingsdirektør
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