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Høring - forskrifter om sentre for foreldre og barn

Statens helsetilsyn viser til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet av 7. juni 2010, der departementet ber om en uttaleIse
vedrørende forslag til forskrifter til sentre for foreldre og barn, som er et hjelpetiltak
etter barnevernloven.

Statens helsetilsyn har kun to kommentarer.

Som overordnet faglig tilsynsorgan for barneverntjenesten, jf. barnevernloven § 2-3b
vil vi fremheve viktigheten av tilbudet som sentre for foreldre og barn representerer,
spesielt sett i lys av at funksjonen til sentrene i større grad har dreid mot å gjøre
utredninger og vurdere omsorgsevnen til foreldre.

13 Krav til bemannin o ansattes kom etanse.
Tidligere skulle sentrene først og fremst drive forebyggende virksomhet med tanke på
at foreldrene skulle utvikle/forbedre sin omsorgskompetanse og beholde omsorgen for
barna. I dag kan det virke som det i mange saker knyttes stor bekymring til barnas
nåværende og fremtidige omsorgsituasjon. Dette har medført at sentrene i stadig større
grad driver utredningsvirksomhet med tanke på en eventuell omsorgsovertakelse.
Dette bør gjenspeile seg i kravene til kompetanse ved sentrene. Kravet om minimum
50 % barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse er ikke nødvendigvis
tilstrekkelig for å ivareta dette hensynet. For sentre som utfører utredning av
omsorgsevnen til foreldrene vil det kunne være nødvendig med kompetanse utover
dette for å kunne gjennomføre en forsvarlig utredning. Ved slike sentre kan det være
behov for f. eks psykologkompetanse for å kunne utrede relasjoner mellom barn og
foreldre, kompetanse på barns utvikling og psykisk helse og foreldres psykiske helse
og fungering.

Den økte bekymringen for omsorgsevnen til foreldrene ved sentrene bør også få
konsekvenser i forhold til bemanning. Selv om foreldrene har omsorgsansvaret for
barna når de er ved sentrene, vil det kunne eksistere en risiko for at ting kan skje. For å
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sikre barna må derfor sentrene ha en bemanning som på en rimelig måte ivaretar
barnas behov. I noen tilfeller kan det bety at sentrene må ha døgnbemanning. Dette
behovet vil selvsagt være særlig aktuelt i de tilfellene hvor sentrene definerer en
målgruppe som er særlig krevende, f. eks foreldre som misbruker rus.

25 Tils nsm ndi hetens o aver.
Departementet foreslår tilsyn minimum hvert annet år. Statens helsetilsyn mener tilsyn
primært bør gjennomføres med den hyppighet som er nødvendig basert på kunnskap
om risiko og sårbarhet ved det enkelte senter. Dersom man velger å beholde
volumkravet på minimum hvert annet år, bør man i tillegg presisere at tilsynsbesøk
som hovedregel skal skje dersom forholdene tilsier det.

Med hilsen
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