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              Oslo     7. februar 2017  

 

Til   

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet 

 

 

Sjekkliste for barneverntjenestens informasjon til fosterhjemmet når et barn skal flytte i 

fosterhjem 

 

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening 

 

Det vises til tilsendt utkast til sjekkliste.  

 

1. Litt om sjekklisten:  

 

Vedlagt utkast til revidert sjekkliste med innarbeiding av endringsforslag fra ulike av aktører i 

Norsk Fosterhjemsforening.  

 

Norsk Fosterhjemsforening peker på at sjekklisten og informasjon om barnet bør deles ut til 

fosterforeldre før de sier ja til oppdraget. Listen sier mye om hva som bør tenkes igjennom og 

hvilke spørsmål en skal forberede seg på i møte med barnevernet.  

 

2. «Nødvendig» informasjon 

Mangel på tilstrekkelig informasjon om barnet er noe av hovedutfordringene som Bufetats 

rapport Utilsiktede flyttinger 2013-15 tar opp, og som medvirker til en tillitskrise. En 

sjekkliste som angir at man skal få «nødvendig» informasjon om barnet løser ikke opp i 

problemet, man må definere nærmere innholdet i dette. Det kan ikke være opp til den enkelte 

saksbehandlers skjønn. Flere fosterforeldre opplever at barneverntjenesten viser til 

taushetsplikten generelt, som begrunnelse for å tilbakeholde informasjon. Norsk 

Fosterhjemsforening anser at utgangspunktet må være at all informasjon om barnet er relevant 

og nødvendig for fosterforeldre som skal gå inn i et slikt stort og viktig oppdrag og ha daglig 

omsorg i foreldrenes sted. Evt usikkerhet mht barnets helsemessige tilstand og utvikling, må 

redegjøres for slik at fosterforeldre får danne seg et realistisk inntrykk av den oppgave de er i 

ferd med å ta på seg. Barnet må utredes fortrinnsvis før plassering. Fosterforeldre bør få 

innsyn i saksdokumentene og behandles som en part både  før oppdraget og underveis under 

utøving av oppdraget. Informasjon om sensitiv informasjon om foreldre og barnets søsken har 

som regel ikke fosterforeldre behov for, tilsvarende som fosterforeldre må være beskyttet mot 

innsyn i forhold til slik informasjon om dem. 
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Informasjon om barnets traumer eller mistanke om traumer må gis, og hvordan barnet skal 

håndteres, hvordan kommer dette til uttrykk i barnets adferd? Hva skal fosterforeldre gjøre og 

ikke gjøre? Viktig å få vite om barnets adferd og hvordan ulike tilknytningsforstyrrelser arter 

seg.  

 

3 Ad informasjon om oppdraget som fosterhjem 

 

- Om fosterhjemsavtalen og ev. arbeidsrettslig stilling:  

Dette punktet er for vagt og er en grunn til mange misforståelser og mistillit. Det er viktig at 

fosterforeldre før de påtar seg oppdraget får informasjon om deres svake rettslige stilling slik 

at det ikke kommer som en ubehagelig overraskelse etter plassering. Mange fosterforeldre er 

opptatt av alt annet enn å forhandle frem en god fosterhjemsavtale når de forbereder seg 

mentalt på å få et nytt barn inn i familien, og hvordan ivareta det best mulig. 

Barneverntjenesten har en sterk forhandlingsposisjon i denne situasjonen.  

 

4   Det er viktig å ha et punkt som omhandler hva som skjer når det er krise i fosterhjemmet,    

       hva er da prosedyren for å unngå brudd, og hvilke steg skal da tas som kan unngå dette. 

 

 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening       

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Tove Wahlstrøm     Marianne Oftedahl     

Generalsekretær                                                         Advokat  

( sign)        ( sign) 

 

 

 

 

Vedlegg: Sjekkliste med forslag til endringer fra Norsk Fosterhjemsforening 

 


