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HØRING PROP 1 S (2015-2016) STATSBUDEJSETTET  - FAMILIE- OG 

KULTURKOMITEEN  

19.10.2015 

Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening  

v/generalsekretær Tove M S Wahlstrøm 

1) Norsk Fosterhjemsforenings  kommentarer tar utgangspunkt i områder under Prop 1 

S (2015-2016) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og som vil få 

virkning innenfor fosterhjemsomsorgen. 

2) Vi er kjent med og har bidratt til Stortingsmelding med en full gjennomgang av  

fosterhjemsomsorgen som legges frem i slutten av 2015. Likeledes er vi kjent med og 

har gitt innspill til Barnevernlovutvalget som vil ha sin innstilling ferdig i august 2016. 

Norsk Fosterhjemsforening har store forventinger og at fosterhjem vil ses i revidert 

budsjett. 

3) Norsk Fosterhjmsforening støtter regjeringens forslag til å øke 

merverdikompensasjonen og fjerne årsavgift til frivilligheten, at det legges vekt på 

forebygging, helhet, vold og overgrep i nære relasjoner, forskning, særdomsstol og 

forslag om å pålegge hjelpetiltak. 

4) Vi etterlyser forebyggende tiltak settes inn for barn som plasseres i fosterhjem for å 

hindre videre skjevutvikling.  (de fleste barn som flyttes ut av hjemmet blir langvarig 

plassert.  Her må tiltak for et langsiktig løp settes inn) 

5) Det er over 10 000 barn som bor utenfor hjemmet og disse har sin barndom nå.  

Regjeringen må ikke glemme disse.   

6) Barnevernet generelt er ikke en budsjettvinner.  Kan ikke se at  midler til nok 

stillinger i barnevernet er ivaretatt slik at målet blir nådd med 1600 stillinger.  Noe vi 

ser på med bekymring.  Med alle nye oppgaver som kommunene får overført vil  

fosterhjemsomsorgen heller ikke nå bli prioritert.   

7) Vi har det siste året fått mange henvendelser fra fosterforeldre som før 

Stortingsmelding foreligger har skåret ned forsterkninger til fosterhjem uten 

forhandlinger og hvor fosterhjemsavtalen er satt til side.  Dette med utgangspunkt i 



kommunens økonomi.   De har nesten over natten opplevd svikt i økonomien, og 

heller ikke blitt tilført kvalitet i veiledning.  Er dette til barns beste?  Vil denne 

uforutsigbarheten hjelpe rekruttering av flere fosterhjem og beholde de vi allerede 

har?  (Dette er meldt i skriv fra vår forening til politikere, og det offentlige 

barnevern.) 

8) Denne nedskjæringen opplever vi har økt konfliktnivået mellom barnevernet og 

fosterforeldre. Hvor saksbehandler føler seg bundet av økonomi  mer enn faglige 

føringer.  

9) Norsk Fosterhjemsforening har lobbet gjennom flere år de store forskjeller mellom 

kommuner og bydeler hva gjelder rammevilkår og kvalitet i oppfølging og veiledning 

av fosterbarn og fosterhjem.   Likevel ønsker regjering å gi kommunene større ansvar 

på barnevernfeltet.  Å overføre mer ansvar til noe som ikke fungerer bra nok, stiller vi 

som forening oss uforstående til.   Det er satt av midler til kommuner som skal 

forsøke å ta fullt ansvar fra januar 2016.  Hvem evaluerer?  Her må de som er berørt 

(fosterforeldre og fosterbarn) få mulighet til å være med i evalueringen.  

10) Norsk Fosterhjemsforening mener der barn flyttes ut av hjemmet og bor i fosterhjem 

eller institusjon skal betraktes som 2 linje tjeneste.  Fosterhjemsomsorg er komplisert 

og trenger mer enn et besøk 4 ganger i året. 

11) Mange og lenge har rapporter vist at det er stor og alvorlig svikt i oppfølging av 

fosterbarn og fosterhjem.  Likevel kan vi ikke se at barnevern generelt og fosterhjem 

spesielt er tilgodesett i forslag til budsjett 2016. 

12) Jfr Boks 1.3 side 12, strekpunkt fem, igangsetting av holdningsundersøkelse så regner 

vi med at vår urbefolkning som ellers ikke er nevnt i dette budsjettet med et ord, skal 

delta. 

13) Skole, helse, og tilgang til utredning, diagnostisering og behandling må også gjelde for 

fosterbarn og ikke bare for barn/ungdom i barneverninstitusjoner.  

14) Ettervern er viktig og blir nevnt på side 16.  Tiltak og økonomi til kommunene i 

forhold til ettervern kan ikke gjenfinnes i budsjettet.   Det er ikke 

samfunnsøkonomisk å ikke legge mer vekt på riktige tiltak og oppfølging i denne 

perioden av livet.  Henvendelser foreningen får, går på at ungdom blir motivert av 

ansatte i barnevernet  til å gå ut av barnevernet da de er 18 år.  Videre har vi klare 

avslag som går på en dårlig økonomi i kommunen.   Her må vi sikre at ungdommen er 

stabilt i arbeid, skole eller trygdeordninger  før tiltak opphører.  Det blir viktig å legge 

til rette at fosterungdommen kan fortsette å bo i fosterhjemmet til det er modent 

nok til å stå på egne bein.  Denne perioden av ungdommens liv er kostbar og viktig.  

Det må forespeiles ved plassering og i fosterhjemsavtale at denne perioden av 

barnets liv frem til 23 år blir fulgt opp både økonomisk og fysisk både for 

fosterungdommen og fosterforeldre.    

15) Barnetrygden ser vi ikke er økt i dette budsjettet.   

16) Det kan se ut som regjeringen vil satse på kvalitet i oppfølging og veiledning, og det 

er bra.  Men det kan ikke erstatte økonomi.  Begge deler sikrer kvalitet.  

17) I Statsbudsjett for 2016 kan vi ikke se at fosterhjemsomsorgen er tilgodesett.  

Bortsett fra rekruttering av fosterforeldre.   

 


