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Rachel Grepp Heimen (RGH) senter for familier og barn, ligger på Tåsen i Oslo og er en
privat stiftelse som eies og drives av Det Norske Arbeideparitet (Tidligere Arbeiderkvinnene).
Institusjonen kan ta imot inntil 18 familier. Ved inntak av store familier, reduseres plassene til
makismalt 16 familier. Stiftelsen er en ideell organisasjon.

RGH er glad og lettet for at det nå vil komme en forskrift for drift av sentre for familier og
barn, og for at sentrene skal godkjennes av en faglig kompetent godkjenningsmyndighet.
Videre ser vi fram til at tilsyn med institusjonen og beboernes ldagerett blir gjeninnført

RGH forstår lovendringen slik at plassering i sentre for foreldre og barn, igjen er hjemlet i
barnevernloven. Vi mener ut fra dette at sentrene bør godkjennes som barneverninstitusjoner,
og at plasseringene skal hjemles i lov om barneverntjenester. Noen institusjoner, blant dem
RGH, vil i tillegg motta plasseringer gjennom sosialtjenesten. Spesielt gjelder dette
akuttplasseringer gjennom Sosial- vakttjeneste.

2.  Gjeldende rett
RGH vurderer at departementet gir en god beskrivelse av utviklingen av tilbudet hva gjelder
målgruppe, lengde, mål og innhold for oppholdet. RGH deler departementets oppfatning av at
sentrenes "kjernevirksomhet" fortsatt skal være å styrke foreldrenes omsorgskompetanse
gjennom utvildings- og endringsarbeid. Vi gjenkjenner fra egen institusjon at behovet for
utredning med tanke på vurdering av omsorgsovertakelse, er økende. Men det er også stor
etterspørsel etter plasser for hardt belastede familier som trenger den rammen og beskyttelsen
institusjonen kan gi, for å hindre utilsiktede atskillelser mellom foreldre og barn.

RGH deler departementets oppfattning av at det er et stort mangfold innen dette
institusjonstilbudet, og at det er viktig at mangfoldet bevares, slik at ikke rammene for
godkjenning legges for stramt. Det sentrale blir å sikre et godt og tilpasset regelverk.

RGH vurderer det som svært positivt at plassering av familier i sentre for familier og barn
igjen blir sikret i barnevernloven., og at tilsynet med disse institusjonene igjen sikres.

3. Bakgrunnen for forslaget
Det vises til at en del av fylkesmennene har hatt oppmerksomheten rettet mot de rammene
foreldrene har hatt i sentrene. Det vises eksempelvis til tiltaksplaner, handlingsplaner for
barna, vedtak om opphold og samtykkeerklæring fra foreldrene. RGH støtter at det er viktig at
disse rammene forligger, men vil også peke på betydningen av at vedtakene om plassering gir
oppholdene en realistisk tidsramme i forhold til sakenes omfattende problemetikk. RGH har
erfart at etter at stykk-pris finansieringen ble innført, er det blitt vanskeligere og få laget
kontrakter med varighet, som står i forhold til familiens hjelpebehov. Tiltaksplanene er ofte



uklare i forhold til hva som må endres for at barnas omsorgsituasjon skal bli god nok. Ofte gis
det så korte tidsrammer at familiene fra første stund må starte arbeidet med sin utflytting.
Dette gir ikke rom for endringsarbeid, og fokus blir flyttet bort fra årsakene til plassering.

4. Departementets forslag
RGH støtter departementets vurdering i forhold til at det må stilles krav for å sikre at
familiene gis et tilbud av høy kvalitet, tilpasset den enkeltes families behov. Vår erfaring er at
ingen familier er like, at variasjonen i hva forskjellige familier trenger kan være like stor, for
eksempel innen gruppen afrikanske kvinner som har fått innvilget en refleksjonsperiode, som
innen gruppen rusmisbrukere eller voldsutsatte familier.

RGH er enig i at bemanningen må være tilstrekkelig og godt kvalifisert, men at det hele tiden
også tas hensyn til at det er foreldrene selv som har omsorgen for barna. Vi er glade for at det
ikke legges krav om våken nattevakt som en allmenn grunnforutsetting. Stykkpris-
finansieringen har ført til en helt uforutsigbar økonomi for institusjonen. Det er viktig at
bemanningen må tilpasses behovene utover en fast grunnebemanning. Det er i perioder stort
behov for å øke bemanningen, men dette må igjen reduseres ved mindre belegg eller mindre
krevende familier. RGH er enig i at det må stilles krav om at det faste personalet har sosial-
eller barnevernfaglig kompetanse og også relevant tilleggsutdanning sett i forhold til hvilke
tilbud senteret gir.

RGH vurderer bruk av systematisk intern- kontroll som et godt redskap for å sikre at tiltakene
ikke bygges opp med fine ord med mindre innhold. Vår erfaring er at det er lettere å beskrive
anvendte metoder i arbeidet, enn at de blir fulgt opp i det daglige miljøarbeidet.

4.3. Beboernes rettigheter
BRA!! Ingen kommentarer

4.4. Tilsyn
RGH vurderer at tilsyn med institusjonen hvert annet år er for sjeldent. Den gamle
tilsynsordningen innebar to årlige tilsyn, ett anmeldt og ett uanmeldt. RGH vurderer at dette
var et minimum for hvor ofte slike tilsyn bør være. Tilsynet bør igjen legges inn under
fylkesmannen, som også bør være klageinstans.

RGH ser det som positivt at det godkjennes inntak av gravide under 18 år i enkelte tilfeller.
Vi har hatt flere slike plasseringer, og de har ikke hatt andre omsorgsbaser enn RGH. Vi
vurderer at det vil være kunstig (og svært dyrt) å opprettholde annen omsorgsbase f. eks. på
institusjon, dersom planen ikke er tilbakeføring til dette tiltaket.

RGH ser det som en svært viktig del av tilsynet at beboere rar kjennskap til
tilsynsmyndigheten, og gjort kjent med sine klagerettigheter.

RGH mener rapportering ved årets slutt bør være gjensidig, slik at også tiltakene ved årets
slutt rapporterer om årets virksomhet til tilsynsmyndigheten. Disse rapportene vil kunne
danne et godt grunnlag for neste tilsynsbesøk.
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5. Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen kommentarer.

6. Forslag til forskrift:
Forslaget virker gjennomarbeidet med hensyn til vår spesielle målgruppe.
Ingen kommentarer

Rachel Grepp Heimen
02. juli 2010

Ingrid Kviberg
styrer


