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Horinguttalelse om forskrifter til sentre for foreldre og barn

Sarpsborg vil nedenfor komme med noen kommentarer til forskriften.

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Fakturaadresse: Postboks 505, 1703 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus, Glengsgt. 38, 1707 Sarpsborg
Tlf. sentralbord: 69 11 60 00 Telefaks: 69 15 00 13
Tlf. servicetorg: 69 10 80 00
E-post: postmottak@sarpsborg.com
Internett: www.sarpsborg.com

Dato:

10.08.2010

Sarpsborg kommune er i all hovedsak enig med departementets forslag til forskrift og er
positiv til at det fastsettes egne forskrifter hvor det fokuseres på regelverk, kvalitet og
mulighet for mangfold. Det vesentlige slik Sarpsborg kommune ser det, er å påse at
forskriften ikke blir for generell og derved gir muligheter for ulike tolkninger.

Krav til kvalitet og internkontroll
Departementet foreslår at det bør stilles krav til sentre med hensyn til fagplaner, metode og
formål. Sarpsborg kommune anser det som særdeles viktig at sentrene utarbeider en
virksomhetsplan hvor mandat, målgruppe og faglig tilnærming kommer tydelig frem.
Virksomhetsplanen må være lett tilgjengelig slik at den enkelte barneverntjeneste gis god nok
kunnskap om sentrene, og slik at foreldre og barn blir plassert i forhold til hva som ønskes
oppnådd/utredet. Det vil være helt essensielt at tilgjengelig fagkompetanse er i samsvar med
formålet, samtidig som det er forventet at sentrene til enhver tid holder seg oppdatert på ny
forskning og nye metoder. Kunnskap om ev. endringer i barnevernloven vil også være en
forutsetning i arbeidet. Slik Sarpsborg kommune ser bør kravet i kvalitetsforskriften §5 om at
det skal være ansatt personell med tilstrekkelig nivå og bredde, tilstrebe at min. 50% av de
ansatte har barnevernfaglig og/eller sosialfaglig kompetanse Dette bør fremkomme i
forskriftens § 13.

Krav til internkontroll for sentrene som beskrevet i forskriftens § 14,15 og 16 gis tilslutning.

Krav om godkjenning
Sarpsborg kommune er enig at det skal stilles krav om godkjenning i tråd med gjeldende
praksis for private og kommunale barnevernsinstitusjoner. I tillegg bør det fremgå i
forskriften at kommunen hvor institusjonen er lokalisert gjøres kjent med endelig godkjenning
og ev. senere endringer fra statlig barnevernsmyndighet. Sarpsborg kommune mener at dette



bør fremkonmie i § 5, nytt siste ledd med følgende ordlyd;  Statlig barnevernsmyndighet har
ansvar for å informere kommunen, hvor institusjonen er lokalisert, om at endelig godkjenning
og/eller endringer er foretatt jfi: 1.ledd.

Tilsvarende bør kommunen gjøres oppmerksom på dersom senteret ikke lenger oppfyller
vilkårene for godkjenning Dette bør fremkomme i forskriftens § 9, ny siste setning i siste
ledd som følger;  Statlig barnevernsmyndighet har ansvar for å informere kommunen, hvor
institusjonen er lokalisert, om at vilkår for godkjenning ikke lenger er tilstede.

Beboernes rettigheter
Brukermedvirkning og ansvarliggjøring er essensielt for å skape endring og vil være et viktig
moment i samarbeidet med foreldre og barn. Foreldre skal settes i stand til å mestre en
selvstendig omsorgs tilværelse og for å lykkes i dette, må brukermedvirkning og involvering
vektlegges. Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til kap. 4 i forskriften.

Krav om tilsyn
Tilsyn bidrar til at det føres en kontroll med at sentrene driftes i henhold til godkjenning og
intensjonene i de lov- og forskriftskrav som gjelder. Det er positivt at det er bestemt at tilsyn
skal gjennomføres min, hvert annet år, og at tilsynsmyndigheten skal behandle alle muntlige
og skriftlige henvendelser fra beboerne. Sarpsborg kommune gir sin tilslutning til kap. 5 i
forskriften.

Grunnet sommerferie er høringsuttalelsen fra Sarpsborg kommune kun vært til administrativ
behandling. Komité for oppvekst vil gjøres kjent med uttalelsen i etterkant av fristen for
innsending, og ev. nye innspill vil bli ettersendt.
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