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Svar fra Norsk Fosterhjemsforening på høring – Forskrift om forsøk med 

økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for barnevernet 

 
Utgangspunktet for høringen er at regjeringen ønsker å prøve ut endringer i ansvarsdelingen mellom stat og 

kommune på barnevernområdet gjennom forsøk  i et mindre antall  kommuner. 

Hovedformålet for regjeringen med ny oppgave- og ansvarsfordeling er et bedre barnevern hvor flere barn 

får rett hjelp til rett tid.  

 

Dette innebærer at noen kommuner blir gitt et økt ansvar for oppgaver og tiltak, samt et økt 

finansieringsansvar for tiltakene.   

 

Norsk Fosterhjemsforening ser at dette er i tråd med de forbedringer som har pågått de siste årene på  

barnevernområdet.  Hvor utgangspunktet var evalueringen av forvaltningsreformen fra  2004.  

Norsk Fosterhjemsforening har følgende merknader til foreslått forskrift: 

 

 For det første har Norsk Fosterhjemsforening i mange av våre høringer gjennom flere år hatt et 

ønske om at staten hadde ansvar der barn blir plassert i fosterhjem eller institusjon.    

 Statens barnevern har blitt evaluert.  Det kommunale barnevernet har aldri blitt evaluert men 

likevel overføres det mer ansvar til et nivå som i dag ikke strekker til,  jfr. Revisjoner, 

tilsynsmyndigheter og den erfaringsbaserte kunnskapen Norsk Fosterhjemsforening sitter med.  Vi 

stiller oss spørrende til dette. 

 Det går ikke frem hvor mange og hvilke kommuner som skal delta i forsøket.  Her mener vi at 

dette bør være kjent.  

 Til § 1 Formål:  Her mener Norsk Fosterhjemsforening at forebyggingsperspektivet også skal 

gjelde barn som er plassert i fosterhjem.  Dette for å unngå en videre skjevutvikling. 

 Til § 3Kommunens ansvar for hjelpetiltak i hjemmet.  Etter vårt skjønn burde det være det 

forbyggende aspektet kommunene skal ha.  Imidlertid må vi påpeke at hjelpetiltak også må settes 

inn da barn plasseres i fosterhjem – også med et forbyggende perspektiv. 

 Til § 4 Kommunens oppgaver og ansvar på fosterhjemsområdet:  Norsk Fosterhjemsforening får 

årlig over 400 henvendelser fra fosterforeldre i Norge.   De forteller om relativt like saker som 

håndteres svært forskjellig.  Så forskjellig at det til tider går ut over rettssikkerheten til både 

fosterbarn og fosterforeldre.  Forsøkskommunene skal ha ansvar for å finne egnede fosterhjem, de 

skal rekruttere, at det til enhver tid skal være tilgjengelig fosterhjemstilbud for barn i forskjellig 

alder, de skal ha ansvar for nødvendig opplæring og veiledning. Forsøkskommunene skal ha 

ansvar for opplærings- og kurstilbud.  Det er svært få kommuner som i dag kan tilby dette.   Norsk 
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Fosterhjemsforening er redd fosterhjemmene vil i prøveperioden få et dårligere tilbud enn de har i 

dag.  

 Til § 9 Økonomisk ansvar  for tiltak  utenfor hjemmet..:  I forsøket opphører statens 

betalingsansvar for kommunenes utgifter til fosterhjem. Forsøkskommunene skal betale alle 

utgifter til fosterhjemmet. De skal også betale full pris ved bruk av statlige fosterhjem  eller 

fosterhjem knyttet til private aktører.  Det går ikke frem at forsøkskommunene skal få overført 

ekstra økonomi i prøveperioden,  og  med kommuner med svakere økonomi vil gjøre at tilbud til 

fosterbarn vil bli styrt av økonomi og ikke behov. Vi har allerede det siste året sett nedskjæringer 

fra Vestlands- og Midt Norge kommuner som har skåret ned forsterkninger som får konsekvenser.  

Her vises til varselbrev sendt fra Norsk Fosterhjemsforening til  kommunalt og statlig barnevern 

datert 15.01.2015. 

 Til § 10 Kommunens økonomiske ansvar…: Her merker vi oss at ved at kommunen får en lavere 

egenbetaling ved å velge hva staten tilbyr av institusjonsplasser.  Sikrer dette at ungdommen får 

det beste tilbud?  Hvordan er kunnskapen hos kommunen til de forskjellige tiltak? 

 Til § 13 Evaluering: Og hva med de som mottar hjelp i prøveperioden? Norsk Fosterhjemsforening 

mener at de som er fosterhjem(fosterforeldre, fosterbarn og egne barn9  med ansvar fra 

forsøkskommunene også må  være med i evalueringen.  Forsøkskommunene skal ivareta  

forsvarlighetskravet, medvirkning og barnets beste – men de skal ikke være med å evaluere?   

Egenvurdering er bra men slik det er foreslått  kan det bli bukken og havresekken. 

 Til §15 Ikrafttredelse:  Forsøket skal gjelde både eksisterende tiltak og nye tiltak.  Det skal 

tilstrebes at den enkelte fosterfamilies vilkår ikke endres som følge av den økonomiske 

ansvarsoverføringen fra Bufetat til forsøkskommunen.  Skal tilstrebes bør byttes ut med skal ikke.  

Her vises til våre kommentarer til § 9. 

 

 

 

Norsk Fosterhjemsforening er svært skeptisk til at kommunene får det fulle ansvar da vi tror dette vil 

forsterke de store forskjellene for fosterhjem hva gjelder rekruttering, kurs, oppfølging og veiledning og 

ikke minst økonomi. Vi vil igjen få A-B og C kommuner.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

Torunn Hauen Aks                                                                                           Tove M S Wahlstrøm 

Styreleder                                                                                                              Generalsekretær 

 

 


