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Vi viser til høringsbrev av 30.01.2009

Når det gjelder selve lovforslaget vil vi kommentere følgende:

Høringsmerknader til utkast til lov om pensjonsordning for oppdragstakere i
statlige beredskaps- og familiehjem

Innledningsvis vil Bodø kommune beklage at det ikke er gitt anledning for høringsinstansene til å gi uttalelse
på et tidligere tidspunkt i prosessen.

Primæmærin / årdsbruk:
Stillingsprosent for tilleggsinntekt bør regnes ut fia hvor mange årsverk det aktuelle gårdbruket er beregnet
til.
Utgangspunktet er at en av fosterforeldrene ikke skal ha annet arbeid, eller som det foreslås i høringsutkastet,
ikke mer enn 25 % tilleggsinntekt. Det må sikres at en gårdsdrift kke skal ha muligheten til å få en ekstra
inntekt i fomi av å være statlig familiehjem.
Dette kan gi uheldige konsekvenser for utvelgelsen av disse fosterhjemmene, i den forstand at økonomi blir
det styrende element.

Når det gjelder andre biinntekter som omtales, må dette evt. vurderes i det enkelte tilfelle, og da spesielt med
tanke på tidsbruk.
I alle sakene hvor Bodø kommune hittil har benyttet seg av statlige familiehjem, ser vi at det er svært viktig
at den av fosterforeldrene som er hjemme, filbringer mest mulig tid sammen med barnet.
De bam som plasseres i disse hjemmene, har omsorgsbehov ut over det normale, og de trenger ekstra filgang
på voksenpersoner.
Det er barnets beste som må være avgjørende.

Alders rense 70 år:
For oss synes dette å være noe høy alder. Dette er hjem som skal ta imot barn, både i beredskapshjem og i
fosterhjem over lengre tid. Det er barn og unge som kan ha store atferdsproblemer, noe som kan bli svært
utfordrende for en 70-åring å håndtere. Og, ikke minst, svært vanskelig for en 14 —15-åring å godta.

I tillegg ønsker Bodø kommune å kommentere følgende:

Standardkontraktene:

Under pkt 4 i kontrakten for familiehjem, kan det se ut som om at Bufetat er kommunens oppdragsgiver.
Videre står det at oppdragsgiver har ansvar for å oppklare eventuell tvil som oppstår om arbeidsfordelingen
mellom barneverntjenesten og Bufetat.

Dette finner vi merkelig, all den tid Bufetat ikke er i posisjon til å gi pålegg til kommunene.

Barneverntjenesten
Postadresse: Telefoner Elektroniske adresser Orgnr.:

Postboks 903, Sentralbord: 75 55 50 00 postmottak@bodo.kommune.no 972 418 013
Besøksadresse: Ekspedisjon: 75 55 55 40 tore.moen@bodo.kommune.no Bankkonto:

Droningens gt. 15, 8006 Bodø Telefax: 75 55 55 48 vømmbodo.kommune.no 4500 55 00080



Disse kontraktene har for øvrig flere ganger vært gjenstand for uenighet mellom kommunen og Bufetat.

Når det nå foreligger nye kontrakter, er det svært beklagelig at kommunene ikke har hatt mulighet til å uttale
seg.

Dersom disse forhold ikke klargjøres bedre, vil det kunne føre til konflikter mellom kommunen og Bufetat.

Slike konflikter vil også kunne få innflytelse på det aktuelle fosterhjemmet i den forstand at de ikke vet
hvilken kontrakt de skal forholde seg til.

Lovendringen som foreligger vil ivareta de statlige foster- og beredskapshjemmene. Vi ser at dette er viktig,
og at det også kan bidra til økt rekruttering.

Ulempen med en slik ordning kan imidlertid bli at ingen vil ha den kommunale ordningen fordi den er
dårligere betalt, og at det slik sett kan bli vanskeligere å rekruttere.

Vår kommune har allerede ved flere anledninger opplevd at fosterforeldre som ønsker en statlig
betalingsordning, har valgt å beskrive barnet som svært arbeidskrevende og hjelpetrengende, og at de ønsker
å si opp avtalen med kommunen hvis ikke Bufetat går inn med sin statlige avtale. Dette er svært beklagelig,
men et faktum.

Dette vil kunne ende opp med et system hvor vi far "A- og B"- fosternjem.

Også når det gjelder andre punkt i kontrakten som berører frihelger, friperioder, utgiftsdekning mv., virker
det uklart hva som menes med oppdragstaker og oppdragsgiver.

Det vises bl.a til at kommunen skal inngå avtale med oppdragstaker på egne skjemaer som skal utarbeides
av BLD.

Slik det nå framstilles, kan det se ut som at oppdragstaker og oppdragsgiver handler om fosterhjemmet og
Bufetat.

Det er svært viktig at dette klargjøres og spesifiseres nøye for å unngå misforståelser og feiltolkninger, da
spesielt mellom kommunen og Bufetat, men selvsagt også i forhold til fosterhjemmet.

Kopi til
Kommunaldirektør Arne Øvsthus

Tore Moen
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