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Fosterbarn på 18 år med funksjons nedsettelse 

?Rådgivningstjenesten i Norsk 
Fosterhjemsforening skal dekke 
medlemmenes behov for  
å drøfte og snakke med en 
fagperson om situasjoner og 
problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings-
telefonen kan man ringe inn og 
være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres 
noen av spørsmålene som 
kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i NFF.

Lajla Husvik 

Da vårt fosterbarn fylte 18 år skjedde det noe. 
Plutselig hadde vi ikke noe vi skulle ha sagt. 
Hun har en medfødt diagnose, men fungerer 
godt. Hun får ta videregående skole på 5 år. 
Hennes mål er at hun vil ta utdanning og få 
seg jobb. Både skolen og vi mener det er realis-
tisk at hun kan greie det. Problemet er at 
barnevernet og NAV nå mener at hun bør 
søke om å bli ung ufør. Det vil gjøre det 
lettere å betale utdanningen hennes. Vi 
fosterforeldre er ikke så sikre. Men barnever-
net skyver oss tilside. De har møter med henne 
alene. Har vi noe vi skal ha sagt? 

Ja, fosterforeldre har noe de skal ha sagt. 
Reglene er slik at barn er under omsorg av 
barnevernet bare til de er 18 år. Når de 
fyller 18 blir fosterhjemmet et frivillig 
hjelpetiltak der ungdommen må skrive 
under på en avtale mellom dem og 
barnevernstjenesten. Etter 18 år blir 
fosterhjem et ettervernstiltak. Både 
ungdommen og fosterforeldrene må si ja til 
vedtaket. Fosterforeldre til 18-åringer må 
føle like stort ansvar som foreldre ellers gjør 
for 18-åringer. Barn med en diagnose 
trenger kanskje foreldrene enda mer. 
Bufetat gir kommunen refusjon for 
ettervern frem til ungdommen fyller 20. 
Det må ikke bli et argument for å trappe 
ned tiltakene ved 18.

Når det gjelder barn med funksjonsned-
settelse, skiller barnevernets regelverk på 
medfødt diagnose og diagnose som er 
påført på grunn av omsorgssvikt. De 
tiltakene som er nødvendig for medfødt 
diagnose kommer under andre lover enn 
barnevernsloven, for eksempel trygdeloven 
og sosialtjenesteloven. Det vil si at andre 
etater enn barnevernet (etatene har 
forskjellige navn i ulike kommuner) har 
ansvar for tiltak og økonomi for de ekstra 
behovene fosterbarn har på grunn av 
medfødte diagnoser. Dette er kompliserte 
saker å finne ut av. 

Dessuten kjemper ofte barnevernet og 
disse andre etatene mot hverandre for å 
prøve å slippe økonomisk ansvar. Bor 
fosterbarnet i fosterhjem i en annen 
kommune enn omsorgskommunen, er det 
fosterhjemmets kommune som er ansvarlig. 
Disse reglene er kompliserte, det kreves 
store ressurser, bare for å finne ut hvilken 
etat som er ansvarlig. Bufetat gir refusjon til 

barnevernet når kostnadene til fosterhjem 
går over en viss egenandel. Men ikke til 
tiltak som skyldes medfødt diagnose, for da 
er det etaten (som har forskjellige navn i 
kommunene) i den kommunen barnet bor 
som skal yte tiltakene. Dette er komplisert 
og det brukes store ressurser bare til å 
avklare hvem som er ansvarlig. I 2010 
etablerte myndighetene en tvisteløsnings-
nemnd for å behandle uenighet om slike 
saker. Vedtak fra denne nemnda kan gi 
hjelp til å oppklare slike problemer. Se link 
på vår hjemmeside www.fosterhjemsforen-
ing.no. 

Har et fosterbarn som får tiltak på 
grunn av medfødt diagnose rett til etter-
vern? Ja, alle fosterbarn som trenger det 
skal få ettervern. Kommunen skal begrunne 
hvorfor ettervern ikke er til det beste, 
dersom de avslår. Men erfaringer viser at 
ettervern er et problem i barnevernet 
generelt. Vi opplever at det er slik gjennom 
rådgivningen. Det har vært økning i saker 
der 18-åringer mister barnevernstiltaket og 
blir overført til NAV. Dette stemmer med 
andres erfaring.

Saksmengden i barnevernet har 
eksplodert. Barnevernet i kommunene har 
aldri jobbet så hardt som nå. De fleste 
kommunene gjennomførte i fjor betydelig 
flere undersøkelser og fattet flere vedtak om 
omsorgs- og hjelpetiltak enn i 2007. 

En artikkel i Fagbladet påstår at 
kommunene slurver med ettervernet som 
skal hjelpe barnevernsbarn over i voksenli-
vet. Statistikken viser at mange forsvinner 
ut av barnevernet når de fyller 18 og 19 år. 
Samtidig er det innlysende at 19-åringer 
trenger oppfølging av voksne for å komme 
seg videre i livet. Statssekretær Henriette 
Westhrin i Barne- likestillings- og inklude-
ringsdepartementet sier at ettervern er en 
lovpålagt tjeneste på linje med alle andre, 
selv om det er basert på frivillighet fra den 
unges side. Departementet sendte et 
rundskriv til alle kommuner og fylkesmenn 
som presiserer hvilke rettigheter og plikter 
som ligger i den nye loven (fra 2009). 
Statssekretæren oppfordrer fylkesmennene i 
landet til å føre bedre tilsyn med denne 
delen av barnevernet. (Fagbladet 08/2011). 
Se link til Ettervernsrundskrivet på vår 
hjemmeside www.fosterhjemsforening.no
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Barnevernet er viktig for fosterbarn 
med funksjonsnedsettelse. De er foster-
barn av samme årsaker som andre 
fosterbarn. Å gi fosterbarn ettervern øker 
livskvaliteten til ungdommene. Å ta dem 
med på planlegging av egen situasjon er 
også et suksesskriterium, det går bedre 
med dem som får opplevelsen av at de har 
valg og får hjelp til å velge. Å ta ungdom-
men med og gi valgmuligheter er absolutt 
ikke det samme som å sette fosterforel-
drene på sidelinjen. Tvert imot. For å 
kunne si hva en føler og mener kan det 
være helt avgjørende å få støtte og hjelp av 
nære personer. For funksjonshemmede er 
dette, om mulig, enda viktigere.

Det var da jeg skjønte hvor mye 
fosterforeldrene mine brydde seg om meg.  
De kjempet for meg slik ingen hadde gjort 
før. Hadde ikke de vært der for meg, hadde 
jeg ikke vært der jeg er i dag, verken fysisk, 
psykisk eller sosialt. Jeg har fantastiske 
fosterforeldre som er klare til å ta livets 
oppturer og nedturer med meg. Mine 
fosterforeldre er de som har gitt meg et verdig 
liv. 

Skal en ungdom gjøres uføretrygdet 
fordi det gjør det enklere for systemet å 
finansiere utdanningen? Sett fra barnever-
nets side kan dette være en grei og billig 
løsning. Fostermor reagerer på det. Det 
må det være lov til. Det må også være lov 

å tenke seg grundig om, ta 
ungdommen med på 
råd, søke informasjon 
og danne seg en grundig 
oversikt, før det tas en slik 
beslutning. Det kan være vanskelig 
for en med diagnose å få jobb. Å ha en 
uføretrygd på sin cv gjør det ikke lettere. 

Ettervern virker. Det er gjort forskning 
som viser at det går bedre med de 
ungdommene som får ettervern. Å klage 
høres ikke ut som noe positivt. Men å 
klage til Fylkesmannen synliggjør det som 
ikke virker. Jeg vil oppfordre fosterforeldre 
til å klage på ungdommens vegne og 
hjelpe ungdommen til å klage når de ikke 
får godt ettervern. Fylkesmannen bare kan 
gi råd, ikke bestemme hva barnevernet 
skal gjøre. Noen har erfaring med at det 
hjelper å engasjere advokat på ungdom-
mens vegne. De vil som regel ha fri 
rettshjelp.  
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På vegne av våre medlemmer ønsker 
vi å gi roser til samarbeidspartnere 
som har bidradd til godt foster-
hjemsarbeid. Denne gang går en 
symbolsk rose til

Grünerløkka barnevernstjeneste  
i Oslo

Gjennom Fosterhjemskontakt 
ønsker jeg å sende en stor takk til 
Hedvig Morken ved Grünerløkka 
barnevernstjeneste i Oslo. Da vi 
gjennomgikk en vanskelig periode 
ble vi imøtekommet på en omsorgs-
full og konstruktiv måte av henne. 
Hun satte raskt inn tiltak som 
bidro til å snu en skjev utvikling.   
I dag er vi der vi skal være!

En stor takk til vår sakebehandler 
Hedvig!

Hjertelig hilsen
en takknemlig fostermor


