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                                                                                                                        Oslo 29.06.18 

Til Fosterhjemsutvalgets sekretariat 

 ved sekretariatsleder Merete Onshus 

merete.onshus@bld.dep.no  

 

Ad Fosterhjemsutvalgets gjennomgang av fosterhjemskontraktene for kommunale fosterhjem  

 

Vi viser til telefonsamtale 27.06.18 hvor vi ble informert om at utvalgets sekretariat ikke tenker at 

utvalget skal gå inn og vurdere fosterhjemskontraktene, men kun anbefale tilpasninger i disse som 

en siste brikke i utvalgets arbeid, i forhold til evt endringsbehov som følge av utvalgets forslag for 

øvrig.  

Norsk Fosterhjemsforening er meget overrasket over sekretariatets vurdering i forhold til et så viktig 

punkt som fosterhjemskontraktene.  Som avtalt på telefon kommer vi her med vår begrunnelse for 

dette. 

Fosterhjemskontraktene er særdeles viktig for fosterforeldrenes stilling, og en gjennomgang av 

fosterhjemsomsorgen vil være ufullstendig dersom man ikke har en full gjennomgang av 

fosterhjemskontraktene.  Vi peker på at i mangel av lovregulering er det kontraktene som ivaretar 

det rettslige og systemiske fundamentet for fosterhjemmene.  

 Stortinget har da også forutsatt og vedtatt, at regjeringen skal gjennomføre en full gjennomgang av 

disse kontraktene.  Vi anser således ikke denne bebudete, summariske behandlingen av 

fosterhjemskontraktene å være i samsvar med utvalgets mandat og Stortingets vedtak og 

forutsetninger. Norsk Fosterhjemsforening har hatt en berettiget forventning til at utvalget ivaretar 

gjennomgang av fosterhjemskontraktene og løser de utfordringer for fosterforeldre som her gjør seg 

gjeldende.  

Vi viser til utvalgets mandat hvor det heter:  

«Utvalget skal gjennomgå og vurdere dagens fosterhjemskontrakter og anbefale eventuelle 

endringer.» 
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Utvalgets mandat må tolkes i lys av Stortingets vedtak i forbindelse med behandling av 

Fosterhjemsmeldingen, hvor grunnlaget for Fosterhjemsutvalget ble lagt, ved at Stortinget ba 

regjeringen igangsette en egen NOU om fosterhjemsomsorgen for å få en helhetlig gjennomgang.  

I Stortingets vedtak 749 heter det:  

«Stortinget ber regjeringen om en full gjennomgang av fosterhjemskontraktene, og 

komme med en løsning som gir større forutsigbarhet enn i dag, herunder bedre rettigheter 

for fosterforeldrene og en mer formell tilknytning til barnet til fosterhjemmet.»  

Klarere kan det ikke sies at fosterhjemskontraktene må behandles grundig som ledd i NOU om 

fosterhjemsomsorgen med siktemål å nå de mål som Stortinget i vedtak 749 ber om.  

Norsk Fosterhjemsforening er bekymret for i hvilken grad man vil lykkes med en helhetlig 

gjennomgang av fosterhjemsomsorgen gjennom den NOU som nå utarbeides.  Norsk 

Fosterhjemsforening har tidligere stilt spørsmål ved utforming av mandatet som utvalget selv 

opplever som et begrenset mandat. Norsk Fosterhjemsforening har som kjent flere tusen fosterhjem 

som sine medlemmer og er den største organisasjon for barn i barnevernet, og eneste representant 

for fosterhjem i Norge.  I den forbindelse hadde vi ønsket en tett dialog og samarbeid mellom 

utvalget og vår forening for å belyse de utfordringer medlemmene opplever innen 

fosterhjemsomsorgen, og for derved å denne gangen ha mulighet for virkelig å få til en forbedring av 

fosterhjemsomsorgen. Vi har og bedt om å få innspill fra utvalget på problemstillinger utvalget 

ønsker å få nærmere belyst bla mht hvordan kontraktene fungerer og som vi kan undersøke hos våre 

medlemmer.  Vi viser også til vårt brev til utvalget av 12.09.17 hvor vi har angitt en rekke punkter 

som må endres i anledning utvalgets gjennomgang av fosterhjemskontraktene.  

 

Tilbakemelding imøteses.  

 

 

 

 

 


