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Høringsuttalelse Forskrifter til senter for foreldre og barn

Barneverntjenesten har behov for et differensiert og mangfoldig utvalg av tiltak for å
kunne tilby det enkelte barn best mulig hjelp. Sped- og småbarn er en arena hvor
man ved å arbeide forebyggende kan oppnå gode endringer og resultater for barnet.
Barneverntjenesten i Kristiansand opplever imidlertid at det er få tiltak man kan tilby
denne gruppen. Bufetat har i vår region utviklet prosjekt med hjemmebasert
oppfølging av miljøarbeider, kartlegging og veiledning i mottaksfamilie, samt opphold
i foreldre — barn institusjon ved Nyli hvor familien tilbys veiledning og kartlegging.
Etablering av disse tiltakene viser at man ser behovet for og er på vei til å skape flere
tiltak til denne gruppen. Tiltakene har i noen tilfeller gitt grunnlag for positiv endringer
i familien som er til beste for barnet. Barneverntjenesten mener likevel at disse type
tiltak mangler den grad av faglighet som institusjoner som Stiftelsen Vilde kan tilby.
Utfordringene i bruk av hjemmebaserte tiltak er å finne kvalifisert miljøarbeider med
nok faglig kompetanse og erfaring til å ta på seg et slik oppdrag. I dag er det
kommunens ansvar. Videre er det en utfordring å samordne og koordinere resten av
hjelpeapparatet i perioden tiltaket er inne. Vår erfaring er at det faglige grunnlaget
man sitter igjen med etter at tiltaket er avsluttet, mange ganger ikke er tilstrekkelig til
å konkludere. Ved bruk av institusjoner som arbeider med å kartlegge og veilede
foreldrene opplever man det samme. De bidrar til å danne et bilde av familien, barnet
og deres behov men det blir ikke foretatt utredninger. De er avhengig av samarbeidet
med foreldrene og det er vanskelig for barneverntjenesten å trekke konklusjoner ut
fra det som blir presentert ved avslutning av tiltaket. Barneverntjenesten mener at
dette er tiltak som det kun er faglig forsvarlig å tilby familier som har evnen til å se at
de se har behov for råd og veiledning og som kan nyttiggjøre seg dette.

Barneverntjenesten jobber med mange familier som strever så mye at disse tiltakene
ikke er tilstrekkelige eller forsvarlige ovenfor barnet. Små barn kan vise tydelige men
subtile tegn på omsorgsvikt, og i noen tilfeller vil ikke disse tiltakene være tilstrekkelig
for å kunne fange opp dette, eller for å vurdere barnas trivsel og utvikling. Til forskjell
fra hjemmebasert hjelp, og hjelp i institusjoner hvor målet er veiledning og
kartlegging, kan Stiftelsen Vilde tilby utredning av foreldrenes omsorgskompetanse,
vurdere samspill mellom foreldre og barn, samt utføre tester av barnet i dets utvikling.
Vi opplever at gradene av faglighet på Stiftelsen Vilde er høy og basert på vurdering
fra ulike faggrupper. Rapportene deres gir et solid grunnlag for barneverntjenestens
vurderinger i saken. Noen familier kan gjennom et slikt tiltak få hjelp til å bli bevisst
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sine behov for oppfølging og ta i mot hjelp for dette. Andre ganger vil man gjennom
et slikt opphold få dokumentert at det foreligger omsorgsvikt ovenfor barnet. Det er
av vesentlig betydning at dette oppdages så fort som mulig for barnets del.

Noen vil påstå at man bør legge til rette for at barnet og familien kan utredes hjemme
i sine vante omgivelser. Dette vil kunne være en god løsning for mange barn, men for
andre er det ikke tilstrekkelig. Gjennom et opphold på stiftelsen Vilde oppnår man at
barnet og foreldrene kan observeres kontinuerlig over en lang periode. Vilde innehar
et stort fagmiljø hvor flere observerer familien over tid før det foretas konklusjoner,
noe som gir barneverntjenesten et helt annet grunnlag for vurdering sammenlignet
med sakkyndig utredning eller hjemmebasert miljøarbeider.

Barneverntjenesten mener at det i noen tilfeller er avgjørende å hente inn
fagkompetanse fra institusjoner som Stiftelsen Vilde for å kunne ha et godt nok
grunnlag til å konkludere i våre undersøkelser, og fatte en riktig avgjørelse om hva
som er best for barnet. Når det er stor grad av bekymring for foreldrenes
omsorgsevne må fokus først og fremst være å sikre barnet frem til dette er avklart,
barneverntjenesten kan i noen tilfeller benytte seg av tilsynsfører men det vil stort
sett ikke være tilstrekkelig for å sikre så små barn. Vi vet i dag at barn lærer og
utvikler seg fra dag en, det er derfor vesentlig å tidlig komme i posisjon til å avdekke
behov for hjelp eller å avdekke omsorgsvikt for å hindre fare for skjevutvikling. I noen
tilfeller mener vi at bruk av institusjoner som Vilde er den eneste og beste måten man
kan gjøre dette på, samt sikre barnet fullt ut mens utredning pågår.

Det er for tiden stort fokus på sped- og småbarn og kommunene arbeider med å
opparbeide seg faglig kompetanse på området. Likevel vil ikke ny kompetanse på
dette området gi kommunen mulighet til å kunne utrede og veilede på en så
omfattende og helhetlig måte som stiftelsen Vilde gjør. Men prioritering av de minste
barna vil forhåpentligvis bidra til at man tidligere vil se et behov for en utredning av
denne typen, og man vil få et økt antall saker hvor det er behov for et slik tiltak.
Arbeid med å bygge opp mer kompetanse på dette feltet i alle ledd vil også ta tid, og
det er slik barneverntjenesten ser det, viktig å ta vare på den kompetansen som
allerede er samlet på stiftelsen Vilde.

Barna vi arbeider med har alle ulike behov. Vi mener derfor at vi må verne om de
tiltakene som vi har og fortsatt opprettholde valgmuligheter. Noen familier har behov
for hjelpetiltak i eller utenfor institusjon for å kunne utøve god nok omsorg. Andre
familier må utredes grundig i fht hva slags hjelp de trenger av hjelp eller om de har
tilfredsstillende omsorgsevne. Barneverntjenesten mener at man må kunne vurdere
hva som er best for det enkelte barn basert på bruk av faglig skjønn i valg av tiltak,
uavhengig av kommune- eller regionsgrenser. .
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