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KOMMENTAR TIL HØRING OM FORSKRIFTER TIL SENTRE FOR

FORELDRE OG BARN

Høringsfrist, den 15. september 2010

1. VIKTIG MED DIFFERENSIERING I FORHOLD TIL ULIKE FORELDRE-
BARN SENTRE.

BEHOV FOR RETISLIG REGULERING.

Horten kommune, barneverntjenesten, har pr. i dag to muligheter til å kjøpe tilbud innenfor

fylkesgrensen. Det ene er et statlig foretak, som ligger i Stokke kommune. Det andre er en stiftelse

som ligger i Horten kommune. Det statlige foretaket er ikke ferdig utbygget. Her gis det ikke tilbud til

barn under et år eller gravide. Spesialisthelsetjenesten er ikke tilfredsstillende i dette tiltaket.

Stiftelsen vi viser til, har bred erfaring innenfor området. Den ble etablert i 1989, og har utviklet seg

fra å være et tilbud til foreldre og barn med potensial til å takle hverdagen etter endt opphold, til å

spesialisere seg på utredning av omsorgskompetanse, med fokus på foreldrestøtte, råd og veiledning.

Lovanvendelsen ved plassering pr. i dag er i henhold til Lov om barneverntjenester § 4-4, 2. ledd,

hvilket betyr at det ikke er noen klare kriterier for om det er Bufetat eller den kommunale

barneverntjenesten som har det økonomiske ansvaret utover kommunal egenandel. Hvis det

økonomiske ansvaret skal ligge hos kommunen alene, vil det bety at kommunen vil kunne bli påført

enda større utgifter. Det kan tenkes at dette vil medføre at enkelte kommuner med dårlig økonomi

vil prioritere plasseringer i sentre for barn og foreldre i mindre grad enn andre kommuner. Vi mener

at rettsikkerheten til barn og foreldre er vil kunne være bedre ivaretatt ved en statlig

finansieringsordning. Vi finner det derfor betimelig å spørre om det ikke bør opprettes en ny

lovhjemmel som klart avgjør hvor det økonomiske ansvaret skal ligge.

Horten kommune erfarer også at de en del foreldre takker nei til tilbudet fordi det er frivillig. Disse

foreldrene kan også takke også nei til andre frivillige hjelpetiltak. Det forekommer at

barneverntjenesten ikke har tilgang til tilstrekkelig informasjon, som ville tilsagt at barnet burde

plasseres rett etter fødsel. For å sikre barnet mens foreldrenes omsorgskompetanse utredes bør

opphold ved sentre for foreldre og barn omfattes av en, om mulig, ny tvangsparagraf i Lov om

barneverntjenester.



Vestfold er et lite fylke, og vi erfarer at enkelte av de som får tilbud vegrer seg for å bo i fylket. Vårt

ønske er at det bør være større mulighet til å kunne benytte sentre for foreldre og barn på tvers av
regionene.

TILSYN:

2. BRUKERGRUPPENE:

For å kunne hjelpe flest mulig barn er det nødvendig med tidlig intervenering. Det er viktig også med

et tilbud til det ufødte barn. Horten kommune har en forholdsvis stor andel tenåringsmødre. Ikke alle
tenåringsmødre er uegnet som omsorgspersoner, men i de tilfeller hvor tvilen råder er det

betryggende å kunne gi det ufødte barnet et omfattende tilbud om vurdering av foreldrenes

omsorgskompetanse. Horten kommune tar også imot enslige mindreårige flyktninger/asylsøkere.
Noen av disse er gravide når de kommer til Norge, og noen blir gravide etter bosetting. Vår erfaring
er at også enslige mindreårige flyktninger ikke klarer omsorgsoppgavene i Norge fordi

kulturforskjellene er store. De profitterer på opphold ved foreldre/barn senter.

Gravide rusmisbrukere kan tvangsinnlegges for eksempel ved Borgestadklinikken i Telemark. Så snart
barnet er født må de frivillig flytte inn ved et senter for foreldre og barn. Det betyr også at de kan

skrive seg ut av senteret før en utredning er gjennomført.

Det er viktig at alle sentre for foreldre og barn har en tilfredsstillende spesialisthelsetjeneste. Også

lege, helsesøster og jordmor bør ha faste avtaler med sentrene. Det er også viktig at sentrene er i
stand til å utføre urinprøvetaking, selv om brukerne får denne tjenesten ved

helsestasjonen/legekontoret.

Det er betryggende at både statlige og private sentre skal godkjennes og at fylkesmannen skal føre

tilsyn. Horten kommune mener at det bør gjennomføres minst to tilsyn pr. år; et anmeldt og et

uanmeldt

Horten, den 09. september 2010

Harald Riisnæs

Barnevernleder

Horten kommune, barneverntjenesten


