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UTTALELSE VDR. HØRING TIL SENTRE FOR FORELDRE OG BARN 
 
Barneverntjenesten i Vadsø har opplevd at det er manglende muligheter til å velge 

foreldre og barn sentre på tvers av regioner. Det er derfor ulike tilbud i de enkelte 

regioner, noe som får konsekvenser for de familiene det gjelder. Fagteamene i Buf etat 

ønsker å bruke sine institusjoner innen for sin region. Vi som kommune opplever at det 

skyldes økonomiske årsaker. Opplever at vi står ”maktesløse” dersom vi er uenig med 

fagteamet, og har fått avslag på ønsket institusjon. Må da ta til takke til tilbudet fra 

Bufetat, som vi ofte opplever som et dårligere tilbud, og ikke det tilbudet vi så på som 

behov for i den saken det gjaldt. sak. Vi merker endringen av Statlig barnevern 01.01.04, 

mot at vi tidligere kunne søke plass ved alle familie- og barn sentre. Den geografiske 

innskrenkningen og premissene for ankeretten går på bekostning av barna som har behov 

for denne type tjenester. Det skaper en forskjell i det statlige barnevernet avhengig av 

hvor man bor i landet. Dette mener vi er uheldig. Vi opplever at dagens ankemuligheter 

ikke er tilfredsstillende, og at det ofte er staten som den største instansen som er den som 

avgjør saken. Det brukes mye tid og krefter på saker hvor det er uenighet mellom stat og 

kommune. Det ender som oftest med at vi som kommune tar i mot det vi får, i stedet til å 

bruke ressursene på en tidskrevende anke. Vi ønsker å løse saken snarest og har ikke tid 

til å benytte oss av ankemuligheten fordi det innebærer at den familien det gjelder må 

vente lenger på hjelp.  
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Med hilsen 

 

Sissel Richardsen 

Barnevernfaglig leder 


