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Evaluering av ordningen med tilsyn med barn i fosterhjem 

Ordningen med tilsyn med barn i fosterhjem ble sist endret i 2013. Lovendringen trådte i kraft 
1. februar 2014, og innebar at tilsynsplikten ble flyttet fra barneverntjenesten til kommunen. 
Målet med lovendringen var å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et tydelig 
forankret kommunalt tilsynsansvar og legge til rette for et mer profesjonalisert tilsyn. 
Endringen innebar at kommunen fikk et helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring og 
oppfølging av tilsynet med at barn får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet. Kommunen skal 
blant annet sørge for at de som utøver tilsynet gis nødvendig opplæring og veiledning. 

Tilsynsordningen skal nå evalueres 
Menon Economics i samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – 
Storbyuniversitetet har fått i oppdrag å gjennomføre evalueringen, som vil danne grunnlag for 
en anbefaling, som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) skal oversende Barne- og 
likestillingsdepartementet i september 2018. 

Hovedproblemstillingen handler om hvorvidt dagens tilsynsordning fungerer, om kommunene 
oppnår formålet med tilsynet, og det vil bli kartlagt hvordan tilsynsordningen er organisert i 
kommunene. Til sist vil evalueringen inneholde en vurdering av om Bufdirs to pedagogiske 
virkemidler på tilsynsområdet (veileder for tilsyn og opplæringsmateriale for tilsynspersoner) 
brukes og fungerer for tilsynspersonene og kommunene. For mer informasjon om Bufdirs 
veileder og opplæringsmateriale kan du gå til 
https://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/Fosterhjem/Tilsyn/.  

Menon Economics vil både intervjue noen enkeltkommuner samt sende ut 
spørreundersøkelse til samtlige kommuner. 

Vi oppfordrer så mange som mulig til å delta i undersøkelsen, og på den måten kunne bidra til 
å gjøre ordningen med tilsyn med barn i fosterhjem enda bedre.  

Med hilsen 
 
 
Kjetil Andreas Ostling (e.f.) 
assisterende direktør 
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