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Vi viser til departementets høringsbrev datert 07.06.10. Fylkesmannen i Vestfold støtter i
hovedsak forslagene i høringen, med unntak av tilsynsomfanget. Vi vil gjerne gi følgende
kommentarer til høringen:

Tilsyn
Vi støtter forslaget i høringen om at private og kommunale sentre skal godkjennes og at
Fylkesmannen skal føre tilsyn. I høringen blir det foreslått at fylkesmannen skal føre tilsyn med
hvert senter minimum hvert annet år. Vi mener at det bør gjennomføres tilsyn minimum en gang i
året for å opprettholde en viss kontinuitet og oppfølging med sentrene.

I henhold til § 26 i forslag til forskrift, skal fylkesmannen behandle alle muntlige og skriftlige
henvendelser fra beboerne. Da det i høringen forutsettes at det ikke vil bli utøvd noen form for
tvang i sentrene, vil klager fra beboerne være såkalte tilsynsklager og ikke klage på enkeltvedtak.
Dette må innebære at fylkesmannen har anledning til å vurdere klagens innhold og
nødvendigheten av å åpne en tilsynssak på lik linje med tilsynsklager rettet mot kommunene. Vi
mener det er viktig at dette framgår av teksten i paragrafen.

Generelle kommentarer:
Vestfold har to sentre for foreldre og barn, et statlig og et privat. Det private tiltaket, Stiftelsen
Vilde, har som målgruppe gravide og familier der det er stor bekymring knyttet til barnas
omsorgssituasjon. De fleste barna er i alderen 0 — 3 år. Institusjonen foretar utredninger av
foreldrenes omsorgsevne og gir i tillegg veiIedning i foreldreferdigheter. Flere familier fungerer så
svakt at sikring av barnet er nødvendig under oppholdet. Institusjonens erfaringer er at mange
foreldre formidler at de egentlig ikke ønsker å være på institusjonen, men har samtykket under
press fra barneverntjenesten, som ellers vil sende sak om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.

Det statlige senteret foretar ikke utredninger av foreldrenes omsorgsevne, men fokuserer på
behandlings- og endringsarbeid overfor foreldrene. Dette senteret har tilnærmet samme målgruppe
som Stiftelsen Vilde, men familiene må være endringsmotiverte.
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Vi mener at sentrenes ulikheter når det gjelder "kjernevirksomhet", påvirker sentrenes målgruppe,
grad av frivillighet og institusjonens krav til bemanning og kompetanse. Forslag til forskrift for
sentrene bygger på forutsetningene om at tilbudet er frivillig og at foreldrene kan ivareta
omsorgen for barna under oppholdet. Dette understrekes i forskriftens § 17, som omhandler
institusjonens respekt for familienes rett til familie- og privatliv under oppholdet.

Fylkesmannen vurderer at disse forutsetningene ikke fullt ut vil ligge til grunn for de sentrene som
utreder foreldrenes omsorgsevne. Det kan oppstå situasjoner der de ansatte opplever det
nødvendig å være tettere på familiene enn det foreldrene ønsker og forskriften gir grunnlag for. Vi
mener derfor det er nødvendig å tydeliggjøre i forskriften senterets ansvar for barnets
omsorgssituasjon under oppholdet.

Fylkesmannen har erfart at utredning av foreldres omsorgsevne i institusjon er et viktig ledd i en
tiltakskjede for å sikre de minste barna trygg omsorg. Vi mener derfor at forskriften i større grad
bør utformes slik at den gir et reelt grunnlag for å utføre slike utredninger, eventuelt ved
lovendring. Det bør vurderes om foreldre kan pålegges utredning i institusjon etter vedtak i
fylkesnemnda.
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