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Innspill til barnevernsamråd 18.05.2016  

For barns oppvekst mener Norsk Fosterhjemsforening at følgende elementer må forsterkes 

og forbedres for fosterbarns hverdag.   

 Behov for bedre definisjon av Barns beste og Forsvarlighet 

 Barnevernloven blir rettighetslov.  Det kan beskytte de svakeste – 

funksjonshemmede barn og barn under 15 år.  Fosterbarn som går under flere 

lovverk.  

 Sikre at fosterbarn kan bli boende i fosterhjemmet frem til 23 år.   

 Jfr Prop 106 L ivareta barnets livshistorie 

 Stabile rammebetingelser for fosterhjemmet utover kjærlige, omsorgsfulle og 

kompetente fosterforeldre. 

 Styrke de økonomiske rammevilkårene for fosterhjemsfamilier med oppjustering av 

godtgjørelsen.  Lokale forhandlinger benyttes i unntakstilfeller.  

 Innfasing av nasjonale avtaler for alle fosterhjem – der forsterkninger, 

tilleggspensjon og forsikringer ivaretas.  Fosterhjemsavtalen bør omgjøres til 

retningslinje eller lov slik at fylkesmannen kan være ankeinstans der avtalen ikke 

følges opp.   

 Ivaretakelse av alle i fosterhjemmet – også egne barn. 

 Finne saksbehandlere som liker å arbeide i prosess over tid.  Øker stabiliteten. 

 Delvis partsrettigheter til fosterforeldre.   

 Alle flyttinger av barn skal opp i fylkesnemd. 

 Mange avgjørelser tas administrativt i barnevernet.  Det barnevernfaglig skjønn bør 

av og til kunne overprøves . Faginstans over barnevernet bør etableres. Fylkesmann 

ser på hvorvidt retningslinjer eller loven er fulgt – ikke det barnevernfaglige skjønnet.  

 Etterspør hvordan tilsynet i dag ivaretas.  Norsk Fosterhjemsforening har hele tiden 

foreslått at dette bør legges til Fylkesmann, og det foreslår vi fortsatt.   

 Samvær har mange dilemmaer og utfordringer og bør utredes både forskning og den 

praktiske tilrettelegging. 

 Fortsatt mener Norsk Fosterhjemsforening at der det besluttes at barn skal bo i 

fosterhjem at dette barneverntiltaket bør være  11/2linjetjeneste (helse).  

 Barnevern inn i utdanning av lærere, barnehage og helsesøster. 


