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Innledning
Formålet med barnevernloven er 

å sikre at barn og unge som lever 
under forhold som kan skade deres 

helse og utvikling, får nødvendig hjelp 
og omsorg til rett tid, jf bvl § 11. 

Barn som blir plassert i fosterhjem 
har ofte vært utsatt for oppvekstvilkår 
som ikke har vært gunstige. De kan ha 
levd i en omsorgssviktsituasjon over 
kortere eller lengre tid, med behov som 
har blitt neglisjert, de kan ha pådratt 
seg fysiske og psykiske lidelser, og de 
kan ha medfødte funksjonsnedsettelser. 

En funksjonsnedsettelse innebærer 
en mangel eller skade på en kroppsdel. 
Det kan også handle om skade eller 
avvik i en psykisk eller en fysisk funk  
sjon. Det oppstår en funksjonshem
ming når den som har en funksjons
nedsettelse blir vesentlig begrenset i 
sine omgivelser på grunn av dette. 

Tidligere var praksis ved plassering 
av barn etter omsorgsovertakelse at 
barn med særlig store hjelpebehov 
oftere ble plassert i barneverninstitu
sjoner. Men de senere år har det fore  
gått en dreining mot at et økende antall 
barn og unge plasseres i fosterhjem. 
Dette er en bevisst dreining fra myndig  
hetenes side. 

Behov for informasjon, 
oppfølging og veiledning
Denne dreiningen gir grunn til å tro at 
flere fosterbarn enn før kan ha særlige 
behov som gjør at de trenger bistand 
også fra andre instanser. Dette kan være 
barn med fysiske eller psykiske funk

sjonsnedsettelser, 
kronisk syke 

barn, barn med 

psykiske problemer og barn med 
rusproblematikk. 

For at fosterforeldrene skal være 
rustet til å kunne ta imot og følge opp 
barnet på best mulig måte, må de få 
nødvendig informasjon om barnets 
behov, og de må få tilpasset oppfølging 
og veiledning. 

Det følger av fosterhjemsavtalen pkt 
4.1. at ved fosterhjemsplasseringen skal 
barneverntjenesten gi fosterforeldrene 
alle opplysninger om fosterbarnet som 
er nødvendig for at fosterforeldrene 
skal kunne ivareta omsorgen for foster  
barnet, herunder opplysninger om 
barnets forhistorie, helseopplysninger, 
tidligere hjelpetiltak, tilhørighet, spesi  
elle problemer, ressurser og interesser.  

Fosterforeldrene må få tilstrekkelig 
veiledning og oppfølging fra barnevern
tjenesten slik at barnets behov blir til  
strekkelig ivaretatt på alle plan, jf foster   
hjemsforskriften § 7. 

Det følger av Barne, likestillings og 
inkluderingsdepartementets (BLDs) 
retningslinjer for fosterhjem kap 10 at 
når det gjelder veiledning til foster for
eldrene må det vurderes om barne
verntjenesten selv skal stå for denne 
eller om det er behov for en ekstern 
veileder. Det uttales videre her at «Der  
som barnet har særskilt problematikk, 
for eksempel funksjonshemming eller 
kronisk sykdom, bør fosterforeldrene få 
tilbud om veileder med særskilt kompe
tanse i forhold til denne problema
tikken.»   

For barn med spesielle hjelpebehov 
og funksjonsnedsettelser er det viktig å 
sikre at de også får den oppfølgingen og 
bistanden de har krav på fra andre 
aktuelle instanser. 

Barneverntjenestens 
hovedansvar
Når barneverntjenesten har overtatt 
omsorgen for et barn med særlige 
behov, er det den kommunale barne
verntjenesten som har omsorgsansvaret 
for barnet, som har ansvaret for, og som 
må ta initiativ til at barnet får oppfylt 
sine rettigheter etter annet lovverk. 

Barneverntjenesten må ha saksbe
handlingsrutiner som i disse sakene 
ivaretar barnets rettssikkerhet, og sørger 
for at barnet mottar de tjenester det har 
krav på. 

Bvl § 32 slår fast at barnevern
tjenesten skal medvirke til at barnets 
interesser ivaretas også av andre 
offentlige organer. 

Barneverntjenesten har hoved an
svaret for dette, men det praktiske, 
daglige ansvaret tilligger fosterfor
eldrene. 

Det følger av fosterhjemsavtalen 
punkt 4.3 at barneverntjenesten skal 
bistå fosterforeldrene i kontakten med 
andre offentlige etater som skole, NAV 
eller helsemyndigheter. Barnevern
tjenesten skal hjelpe og støtte foster
barnet og iverksette de tiltak som til 
enhver tid viser seg nødvendige. 

Kommunens ansvar etter 
annet lovverk
Barnets funksjonsnedsettelse kan 
medføre at det har krav på kommunale 
helse og omsorgstjenester og spesialist
helsetjenester. 

Kommunens ansvar gjelder alle barn 
som bor i kommunen, også fosterbarn 
som er plassert fra barneverntjenesten i 
en annen kommune. 

Den kommunen som barnet til en  
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Juridisk spalte

Fosterbarn med funksjonsnedsettelser 
hver tid bor i skal dekke utgifter til 
tiltak og tilbud som har med funk
sjonsnedsettelsen å gjøre, i tråd med 
helse og sosiallovgivningen. 

Eksempler på slike tiltak er tilrette 
legging i fosterhjemmet, hjelpemidler, 
avlastningstiltak og støttekontakt. Det 
kan i noen tilfeller også være aktuelt 
med omsorgslønn, dersom fosterbarnet 
på grunn av fysiske eller psykiske funk  
sjonshemminger har særlig store om  
sorgsbehov. Dersom fosterforeldre har 
«særlig tyngende omsorgsarbeid» kan 
kommunen etter en bred skjønnsmessig 
helhetsvurdering finne grunnlag for å 
innvilge omsorgslønn, jf helse og om  
sorgstjenesteloven § 36. 

Før et barn med funksjonsned settel
ser blir plassert i fosterhjem skal kom  
munen ha avklart hvilke tjenester til 
barnet som skal dekkes av annet lov  
verk, for eksempel etter helse og om  
sorgstjenesteloven. Dersom det aktuelle 
fosterhjemmet ligger i en annen kom  
mune, må kommunene ha avklart 
spørs målet seg mellom. 

Ansvarsforholdene rundt barnet skal 
nedfelles i fosterhjemsavtalen. Det sam  
me gjelder dersom barnets funksjons
hemming oppdages eller oppstår først 
etter at barnet er fosterhjemsplassert. 
Barneverntjenesten må i slike tilfeller 
gjennomgå fosterhjemsavtalen sammen 
med fosterforeldrene og eventuelt 
reforhandle denne på bakgrunn av den 
nye situasjonen som har oppstått.

Opplysningsrett
For å få et best mulig samarbeid rundt 
barnet, vil det ofte være nødvendig med 
utveksling av opplysninger om barnet 
mellom forskjellige hjelpeinstanser. 
Barneverntjenesten kan gi opplysninger 
til andre forvaltningsorganer når dette 
er nødvendig for å fremme barnevern
tjenestens oppgaver etter barnevern

loven, jf § 67 tredje ledd jf forvalt
ningsloven § 13 b nr. 5 og 6. 

Også fosterforeldrene kan gi og 
motta opplysninger om barnet til sam  
arbeidspartnere som for eksempel skole, 
barnehage og helsevesen i den utstrek
ning det er nødvendig for at barnet skal 
kunne bli ivaretatt på en god nok måte.  

Plan for oppfølging av 
barnet 
For å sikre at alle involverte har samme 
forståelse av hvordan barnet skal følges 
opp, og for å sikre kontinuitet ved for 
eksempel saksbehandlerbytte, er det 
viktig å ha skriftlige planer om oppføl
gingen av barnet. 

Allerede når det treffes vedtak om 
hjelpetiltak eller omsorgsovertakelse 
skal barneverntjenesten ha utarbeidet 
tiltaksplan (ved hjelpetiltak, jf bvl § 
45) eller en foreløpig plan for barnets 
omsorgssituasjon (ved omsorgs over
takelse, jf bvl § 415), som skal avløses 
av en permanent plan for barnets fram  
tidige omsorgssituasjon ved mer lang  

varig plassering. Planene skal kunne 
fungere som viktige hjelpeverk tøy for å 
sikre at barnet får rett oppfølging. 

Plikt til å utarbeide  
individuell plan 
Barneverntjenesten skal i henhold til 
bvl § 32 a utarbeide en individuell 
plan (IP) for barn med behov for lang  
varige og koordinerte tiltak eller tjenes  
ter dersom det anses nødvendig for å 
skape et helhetlig tilbud for barnet, og 
det foreligger samtykke. Barneverntje
nesten skal samarbeide om planen med 
andre instanser barnet mottar tiltak fra.

Hvem skal samtykke
Det er i utgangspunktet barnets for  
eldre eller andre med foreldreansvar 
som skal samtykke til IP når barnet er 
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under 15 år. Hensynet til barnets egen 
rett til å delta i saken, jf barnevern loven 
§ 63, tilsier imidlertid at barnet selv 
skal få anledning til å uttale seg om 
innholdet i planen og evalueringen av 
den. Barnets synspunkter skal tillegges 
vekt i tråd med alder og modenhet.

Når barnet har fylt 15 år er sam 
tykke fra barnet nødvendig, jf barne
vernloven § 63, og som hovedregel 
også tilstrekkelig grunnlag for å kunne 
utarbeide IP. 

Dersom barneverntjenesten midler
tidig har plassert et barn under 15 år 
utenfor hjemmet med hjemmel i § 46 
andre ledd, eller har overtatt omsorgen 
for et barn under 15 år etter § 412, 
overtar barneverntjenesten foreldrenes 
samtykkekompetanse.

Barneverntjenesten i 
bostedskom munen er 
ansvarlig for IP
I tilfeller der barneverntjenesten i en 
kommune har overtatt omsorgen for 
barnet og plassert det i fosterhjem i en 
annen kommune, er det barnevern
tjenesten i bostedskommunen som har 
ansvaret for den individuelle planen. 
Dette fremgår av forarbeidene til 
bestemmelsen; Ot.prp. nr 69 (2008
2009) se 41, og er et avvik fra barne
vernlovens system for øvrig, hvor det 
ellers er den kommunen som har 
omsorgsansvaret for barnet som er 
ansvarlig for alle forhold rundt barnet.  

Tvister om utgiftsfordeling
Når barn med funksjonsnedsettelser 
blir plassert i fosterhjem oppstår det 
gjerne raskt spørsmål om utgiftsforde
lingen mellom forskjellige instanser. 

Den økonomiske ansvarsfordelingen 
mellom de ulike instansene er forsøkt 
klargjort i rundskriv Q06/2007 om 
oppgave og ansvarsfordeling mellom 
kommuner og statlige barnevern
myndig heter. Hovedregelen er at kom  

munal/statlig barneverntjeneste har det 
helhetlige, herunder økonomiske an  
svar et for oppfølgingen i henhold til 
barnevernloven, det vil si all oppfølging 
som har sammenheng med omsorgs svikt 
og barnets behov for å være foster hjems  
plassert. Mens kommunen har ansvaret 
for å dekke tiltak rundt barnet som 
knytter seg til funksjonsned settel sen. 

Å skille mellom hvilke tiltak som 
knytter seg til funksjonsnedsettelsen og 
hvilke tiltak som knytter seg til om  
sorgs svikt, kan være vanskelig. Det gjør 
det heller ikke lettere at det gjelder 
unntak fra delingsregelen; det følger av 
betalingsrundskrivet at når den domi
nerende årsaken til barnets funksjons
nedsettelse skyldes omsorgssvikt, skal 
den ordinære betalingsordningen i 
barnevernet legges til grunn.  

Barnevernets 
tvisteløsningsnemnd
Erfaring viser at det er vanskelig å 
unngå gråsoner når det gjelder opp
gave og betalingsansvaret i saker der 
barn med nedsatte funksjoner har 
behov for tiltak etter både barnevernlo
ven og andre velferdslover. 

For å avhjelpe uenighet om betalings  
ansvaret mellom instansene, og for å 
unngå ressurskrevende og langvarige 
prosesser, samt sikre forsvarlig behand 
ling av sakene, opprettet BLD og 
Kommunenes Sentralforbund, KS, fra 
1. januar 2010 Barnevernets tviste
løsningsnemnd. Dette er en uavhengig 
nemnd som skal gi rådgivende uttalel
ser om hvem som skal dekke utgiftene 
til tiltak innen barnevern der det er 
uenighet mellom stat og kommune om 
kostnadsfordeling. 

NIBR har i rapport fra mars 2015 
evaluert tvisteløsningsnemnda og 
funnet at nemnda stort sett har fungert 
etter intensjonene, ved at den i de fleste 
sakene har bidratt til å løse vanskelige 
konflikter.

Behov for mer kompetanse i 
barnevernet
Barnevernsbarn med funksjonsnedset
telser er en særlig sårbar gruppe. Det 
fremkommer av  NOVArapport nr 
17/11 om barn og unge med funk
sjonsnedsettelser i barnevernet at disse 
barna blir møtt med lave forventninger 
fra barnevernets side når det gjelder 
deres fremtidige samfunnsmessige 
deltakelse i form av utdannelse og 
arbeid. Informantene fortalte at en 
følge av dette var at det heller ikke ble 
tilrettelagt for å muliggjøre slik delta
kelse. I intervju med denne gruppen 
tidligere barnevernsbarn kom det frem 
at de hadde en opplevelse av å være 
kasteballer i et system som først og 
fremst syntes å være opptatt av forde
ling av betalingsansvar mellom ulike 
kommunale og statlige etater. Erfarin
gen med et system som ga økonomiske 
hensyn høy prioritet, ble for disse infor
mantene en bekreftelse på at de ikke 
bare var en byrde for foreldrene sine, 
men også en byrde for samfunnet.

Det fremgår videre av rapporten at 
fosterforeldrene til barn med funksjons
nedsettelser gjennomgående opplevde 
manglende støtte fra barnevern
tjenesten, at saksbehandlere viste liten 
interesse for barnet, og at de i stor grad 
ble overlatt til seg selv.  

Rapporten avdekker at det er behov 
for økt kunnskap og kompetanse om 
barn med særlige behov i barnevernet, 
og behov for å styrke samarbeidet 
mellom barnevernet og andre etater, 
blant annet gjennom økt kjennskap til 
hverandres fagområder.     


