
Foreningens innspill i forhold til 
full gjennomgang av 
fosterhjemsomsorgen 

 Foreningen ønsket og lobbet for en NOU  

Stortinget besluttet en St melding 

Hva vi ser bør inn i en St.meling: 

• Oppfølging av Raundalenutvalget, søskenkontakt, 

tilbakeføring og adopsjon 

• Hvordan søskenkontakt og felles omsorgsbase for søsken 

skal ivaretas 

• Samvær 

• Gjennomgang av partsrettigheter for fosterforeldre, fosterbarn 

under 15 år, foreldre, søsken og øvrig nær familie 

• Fosterhjemsgaranti 



Innspill.. 

• Barnevernloven som rettighetslov (lovutvalg settes i gang før 

jul) 

• Nasjonale retningslinjer for ettervern frem til 23 år hvor 

ungdommen blir boende i fosterhjemmet.  Forutsigbare 

rammebetingelser for de som gir omsorg. 

• Avskaffe midlertidigheten som loven i dag preges av 

• Rettssikkerhet i forhold til uttilsiktet flytting til tiltak innen 

barnevernet (enkeltvedtak). Ved uenighet bør saken legges 

frem for fylkesnemd 

• Klarere tidsbegrensninger for plasseringer etter § 4.4.5 

(frivilige plasseringer) 

• Saksbehandler har for mange roller – oppfølging – hjelp og 

kontroll.  Er dette rettssikkerhet.  Opprette team og fordele 

disse oppgaver 



Innspill.. 

• Ingen konsekvenser der saksbehandler bryter lov og 

retningslinjer? 

• Maks 12-15 «saker» per saksbehandler i barnevernet 

• Frigjør saksbehandler for vurdering av økonomi – slik at 

disse kan  bruke sin kompetanse til faglig oppfølging av 

fosterhjem 

• Hvem følger opp at høyskoler skal ha mer undervisning om 

fosterhjem?  Prop 106 L 

• Prop 106 L Hvem skal utrede barna før plassering 

• Hvordan ivaretar barnevernet barns livshistorie? Prop 106L 

står at barnevernet skal innhente 

• Kvalitet og forutsigbare rammer for veiledning og oppfølging 

 

  

 



Innspill… 
 

• Mer profesjonelt oppfølgingsapparat enn dagens, spesialisert 

utdanning for de som skal arbeide med fosterhjem 

• Økt status for fosterforeldre og saksbehandlere innen 

fosterhjemsarbeidet 

• Barn og unges medbestemmelse, kompetanse i å snakke 

med barn 

• Mer forskning innen fosterhjemsområdet: trenger en 

omfattende, norsk sammenbruddsstudie, prosessen som 

påvirker fosterforeldre, utvikling og implementering av tiltak 

for å motvirke utilsiktet flytting,  trenger forskning om barn og 

unges synspunkt og hva som kan fremme deres medvirkning, 

hva fremmer stabilitet i fosterhjemsplassering, utviklingstrekk 

i fosterhjemsomsorgen og metodikk for systematisk 

evaluering av fosterhjemsplasseringer. 

  

 

 

  

  

 


