
Onsdag 15.02.2017 var Norsk Fosterhjemsforening i møte med Sonja Mandt, som representerer 

Arbeiderpartiet i Familie og Kulturkomiteen på Stortinget.  

Sonja Mandt og vararepresentant Unn Therese Omdal møtte generalsekretær, 

organisasjonssekretær og advokat fra Norsk Fosterhjemsforening.  

Formålet med møtet var å få uttrykt vår bekymring for forslag til ny barnevernlov, hvor viktige 

punkter Norsk Fosterhjemsforening har spilt inn ikke er hensyntatt. Vi reagerer på at vi ikke har sittet 

i referansegruppe, men kun vært inne til intervju. Vi reagerer også på sammensetningen av de som 

har utarbeidet forslaget til ny barnevernlov.  

Sonja Mandt kjenner foreningen godt gjennom mange møter og innspill gjennom flere år.  Hun var en 

sterk bidragsyter etter lobbyvirksomhet fra vår forening til de viktige tilleggsvedtakene i forbindelse 

med behandlingen av St.Melding 17 Trygghet og omsorg.   

Stortinget har sendt over til regjering å følge opp vedtakene fra St.Melding 17. Der ble det blant 

annet besluttet en NOU - gjennomgang av fosterhjemsomsorgen. Det ligger til Barne- og 

likestillingsdepartementet (Bld) å utforme et mandat til denne NOU.  Det er indikert at lanseringen av 

NOUs mandat vil skje i mars 2017.   

For vår forening er det av særlig interesse at alle sider av fosterhjemsomsorgen kommer med. Både 

Sonja Mandt og Norsk Fosterhjemsforening vil jobbe for dette. Sonja Mandt bidrar gjennom å 

fremme spørsmål til Stortingets spørretime. Hun vil fremme spørsmål om de har tatt med viktige 

aktører i utformingen av mandatet. Vår forening vil rette en henvendelse til Bld hvor vi ønsker å gi 

innspill til mandatet.   

I møtet fikk vi ettertrykkelig uttrykt behovet for at fosterforeldre ivaretas og sikres partsrettigheter 

som «erstatningsforeldre» for fosterbarna. Vi fikk formidlet foreningens bekymring for at den nye 

barnevernsloven ikke ivaretar våre medlemmer, nemlig de som tar seg av den daglige omsorgen for 

svært mange av barnevernsbarna. Vi understreket at en trygg, stabil oppvekst for fosterbarna 

forutsetter at også fosterforeldrene opplever seg som trygge og ivaretatt. 

Gjennom gode eksempler fikk vi virkeliggjort de vanskelige situasjonene som mange fosterforeldre 

står i dersom de får ytelser gjennom NAV.  Dette området hører til Arbeids- og sosialkomiteen og 

foreningen har anmodet om møte med komiteen.  

Generalsekretæren overleverte foreningens innspill til ny barnevernslov til Sonja Mandt, og hun lovet 

å ta disse med når de får ny barnevernlov til behandling i Familie- og Kulturkomiteen. Alt avhengig av 

om statsråden har endret loven i forhold til innspill som er gitt. 

Vi vil be Barne- og likestillingsdepartementet ved statsråd om begrunnelse for hvorfor foreningen 

ikke har vært representert i referansegruppen til utformingen av ny barnevernlov, samtidig som vi 

ønsker innflytelse på mandatet.   

Norsk Fosterhjemsforening skal i tiden fremover lobbe aktivt for at våre medlemmer skal ha 

innvirkning på ny barnevernslov, og at våre medlemmers arbeids – og sosialrettslige stilling skal 

gjennomgås i den kommende NOU som behandler fosterhjemsomsorgen.  

 


