
  

Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening 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 Norsk Fosterhjemsforening.

Manglende samarbeid med barnevernet
Innledning
Den viktigste samarbeidepartneren 
for fosterforeldre er barnevernstje-
nesten. Det er de som har det over - 
ordnede ansvaret for fosterbarnet, 
og fosterforeldre er deres forleng ede 
arm. Fosterforeldrene skal sørge for 
barnet i det daglige og gjennomføre 
de tiltak som er bestemt av barne-
vernstjenesten. Det er derfor 
forståelig at fosterforeldre som ikke 
føler seg ivaretatt, og til og med 
motarbeidet av barnevernet, er 
frustrerte når de ringer rådgivnings-
tjenesten for å få råd og hjelp.

Både fosterforeldrene og barne-
vernstjenesten har et ansvar for å få 
til et godt samarbeid. I den forbind-
else er det viktig å forstå hverandres 
ulike roller og gode hensikter. Godt 
samarbeid styrker fosterforeldrenes 
mulighet for å gi fosterbarnet god 
omsorg og utviklingsstøtte. Det 
styrker også muligheten for stabilitet 
i fosterhjemmet. 

Et stabilt hjem er av stor betyd-
ning for et barn, og behovet for 
stabilitet er fundamentalt for foster - 
barn. Dette fordi disse barna har 
opplevd det motsatte. Fosterhjem-
mene skal tilby en hverdag med 
stabilitet, trygghet og tilknytning. 

En utfordring som barnevernet 
står overfor er utilsiktede flyttinger. 
Norsk Fosterhjemsforening får 
mange signaler på at barnevernet har 
for lav terskel for flytting fra ett 
fosterhjem til et annet. Gjennom 
foreningens rådgivning ser vi at 
mange av disse flyttingene virker å ha 
et bakteppe av dårlig samarbeid 
mellom saksbehandler og foster-
foreldre. Her er to av spørsmålene 
som er ringt inn i det siste som 
styrker denne mistanken:

Første henvendelse:
Da vi ble fosterforeldre for fem år 
siden, trodde vi at vi skulle bli backet 
opp av barnevernet. Vi trodde at de 
skulle støtte oss og at vi sammen skulle 

finne gode løsninger når problemene 
kom - slik de gjerne gjør. Det vi har 
opplevd er det motsatte. Da fostersøn-
nen vår fikk store atferdsproblemer da 
han begynte på ungdomsskolen, og det 
utartet seg på grunn av manglende 
hjelp, ville barnevernet flytte gutten. 
Vi følte at de dolket oss i ryggen, og til 
og med gikk bak vår rygg for å gripe 
til en lettvint løsning. Vi mener at det 
mest lettvinte å gjøre i en slik situa-
sjon, er å kaste inn håndkle og si at 
nå orker vi ikke mer. Det ønsket altså 
ikke vi å gjøre - vi var klare for å sloss 
for det vi hadde kjært - men saksbe-
handler ville flytte gutten til en nytt 
fosterhjem. Heldigvis kom det en ny 
sjef ved barnevernstjenesten vi til - 
hører, og hun så det annerledes. Det 
har nå blitt bestemt at han skal bli 
boende, men fremdeles virker det som 
barnevernet ikke har så mye å tilføre 
oss. Er det noe dere kan anbefale oss å 
gjøre.

Svar: 
Når barn har en indre smerte, 
kommer dette gjerne ut som dårlig 
atferd.  Denne atferden skaper ikke 
bare problemer for barnet selv, men 
også for dem som står nært barnet. 
Det kan oppstå svært krevende 
situasjoner når et fosterbarn får slike 
problemer. Da er det viktig å gjøre 
det riktige for akkurat dette barnet, 
noe som gjøres best i et konstruktivt 
samarbeid med barnevernstjenesten. 

Det er viktig at barneverns-
tjenesten hører på hva fosterforeldre 
sier, og tar dem med som reelle sam - 
arbeidspartnere når gode løsninger 
skal finnes på problematiske forhold. 
Vær proaktive i deres forhold til 
barnevernstjenesten, kom fram med 
deres synspunkter på det som skjer 
med barnet, og krev at de skal 
behandle dere som samarbeids-
partnere. I slike situasjoner som dere 
beskriver, kan det også være aktuelt å 
søke hjelpetiltak i fosterhjemmet. 
Det finnes flere tiltak som viser seg å 
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ha god effekt når foreldre alene ikke 
klarer å hjelpe barnet. Spør barnevernet 
om hva som er tilgjengelig i deres 
distrikt.

Andre henvendelse:
Vi bor i en liten landkommune. Da 
fosterdatteren vår kom i puberteten ble 
det mange utfordringer. Da vi satte gren-
ser for henne, svarte hun med å gå og 
klage til saksbehandler i barnevernet. 
Det var fra før et anstrengt forhold 
mellom oss og saksbehandler, og vi tror at 
dette var grunnen til at saksbehandler 
tok vår datters parti uten å snakke med 
oss. En dag fikk vi bare beskjed om å 
møte på barnevernskontoret med saks - 
behandler og barnevernleder. Der fikk vi 
beskjed om at fosterdatteren vår skulle 
flyttes. Det skjedde samme dag. Tilbake 
står vi og er både sinte, fortvilte og 
forvirret. Vi har også en biologisk sønn 
som er sint, ikke bare på barnevernstje-
nesten, men også på fostersøsteren som 

har behandlet foreldrene hans på denne 
måten. Vi trenger hjelp til å sortere 
tankene. Vi begynner med å spørre: 
Hvordan kan slikt skje? Hvor ligger 
rettssikkerheten for fosterhjemmet når 
samarbeidet ikke fungerer og det ender 
slik det har endt hos oss?

Svar:
Det dere forteller er dessverre ikke et 
enestående tilfelle innenfor foster-
hjemsfeltet. Vi får faktisk mange 
henvendelser til rådgivningstjenesten i 
løpet av året som handler om flytting 
av fosterbarn. Det som går igjen i 
mange av henvendelsene, er at barne-
vernets planlegging om flytting, 
skjedde bak fosterforeldrenes rygg - 
akkurat slik dere selv beskriver hendel-
sesforløpet. Det finnes en bok med 
tittelen «Den hvite morgenkåpen» som 
handler om det samme som har skjedd 
hos dere: et fosterbarn som kommer i 
puberteten og som ikke takler å bli satt 

grenser for. Hun går så til barneverns-
tjenesten og klager på at fosterfo-
reldrene ikke behandler henne på en 
god måte. Det ender med at barne-
vernstjenesten flytter barnet. Tilbake 
står en fosterfamilie med en stor sorg 
og en fortvilelse over det som har 
skjedd. Vi anbefaler dere å lese denne 
boken som også stiller et stort spørs-
målstegn ved systemet som tillater 
slike overgrep både på fosterbarn og 
fosterfamilier. Den vil kunne gi dere 
en følelse av å ikke være alene om å 
oppleve dette som har skjedd deres 
familie.

Det som ytterligere forverrer situa - 
sjonen hos dere, er at dere bor i en liten 
bygd der alle kjenner hverandre. Vi 
anbefaler dere å ikke legge lokk på det 
som har skjedd. Dere er i deres fulle rett 
til å fortelle deres versjon av histori en til 
de i bygda som måtte spørre, men det 
er viktig at det ikke går ut over taushets-
plikten som jo også gjelder etter at 
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barnet har flyttet. Denne plikten begrenser retten til å 
bringe videre opplysninger om personlige forhold, det vil si 
opplysninger om en persons fysiske og psykiske helse og 
opplysninger som hører privatlivet til.  

Det er dessuten viktig å ivareta deres biologiske sønn 
som også blir stående igjen med ambivalente følelser etter 
det familien har opplevd. Han har sikkert mange gode 
minner etter en fostersøster, mens det som har skjedd den 
siste tiden, overskygger alt det gode. Han trenger også å 
snakke om det som har skjedd og det sviket han føler både 
overfor søster og barnevernstjenesten. Det er også viktig å 
vektlegge alt det gode som deres familie har tilført denne 
jenta. Dette er det viktig at dere snakker om innad i 
familien. 

Så til ditt viktige spørsmål om hvordan slikt kan skje. 
Ifølge Lov om barnevern § 4-17 kan barnevernstjenesten 
flytte barnet dersom det er nødvendig på grunn av endrede 
forhold i fosterhjemmet, eller hvis det må anses til det beste 
for barnet. Når en flytting skjer akutt, har de ikke alltid tid 
til å lage et vedtak, men dette må likevel på plass. Dette 
vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

Fosterforeldre har i utgangspunktet ikke partsrettigheter 
i saker etter barnevernloven. Dersom fosterforeldre likevel er 
direkte berørt av vedtaket om flytting, kan det vurderes 
konkret i det enkelte tilfelle. Når dette skal vurderes, vil 
tilknytningen mellom barnet og fosterforeldrene, samt 
varigheten på fosterhjemsplasseringen ha betydning for 
fosterforeldrenes partsstilling. Hvis vedtaket er begrunnet i 
forhold i fosterhjemmet, kan dette veie for at fosterfor-
eldrene bør anses som parter.

Avslutning
Fosterforeldre forteller oss at de ikke føler seg forstått og 
ivaretatt av barnevernstjenesten. Når dette har pågått en 
stund, og de sier ifra, blir det et konfliktfylt forhold. Dette 
kan i sin tur ende med at barnevernet flytter barnet fra 
fosterhjemmet. I begge sakene som vi her viser til, ser vi at 
forholdet til saksbehandler spiller en stor rolle ved flytting 
av fosterbarn. Det sier seg selv at personlige forhold spiller 
inn når en saksbehandler kan gå til det skritt og flytte et 
barn uten at en overprøvende instans går det etter i 
sømmene. Dette er en praksis som Norsk Fosterhjemsfor-
ening har protestert på i en årrekke.

Fosterhjemsmeldingen har nylig blitt behandlet i Stor - 
tinget. Norsk Fosterhjemsforening har i mange å lobbet for 
å bedre fosterhjemsomsorgen, blant annet har fosterforeldres 
manglende partsrettigheter vært et svært aktuelt tema for 
foreningen. At barnevernet kan flytte et barn på den måten 
som mange fosterforeldre opplever, det vil si uten at en 
instans som er over barnevernstjenesten gjennomgår saken, 
forteller noe om store svakheter ved fosterhjemsordningen. 
Når fosterforeldre i tillegg mangler partsrettigheter, både i 
saker som gjelder flytting tilbake til foreldre og saker som 

gjelder en ny omsorgsplassering, altså flytting til et nytt 
fosterhjem eller institusjon, så forteller dette noe om et 
system som verken ivaretar fosterbarna eller fosterfamilien. 
Foreningens innspill til behandlingen av fosterhjems-
meldingen om å gi fosterforeldre delvis partsrettigheter, ble 
stemt ned i Stortinget. 

Noe av det viktigste for en vellykket fosterhjemsplasser-
ing er samarbeid. Det er flere fosterforeldre har behov for å 
samarbeide med, men barnets foreldre og barneverns-
tjenesten er de viktigste. Norsk Fosterhjemsforening har 
initiert et prosjekt som omhandler samarbeid med foreldre 
(Brobyggerprosjektet) og et prosjekt som omhandler 
samarbeid med barnevernstjenesten. Sistnevnte prosjekt, 
som har fått navnet Bedre samarbeid, er nylig igangsatt. 
Begge samarbeidsprosjektene er viktige prosjekter, ikke 
minst for å endre de holdninger som finnes der ute. 
Brobyggerprosjektet tar et oppgjør med en holdning om at 
det ikke nytter å få til et samarbeid mellom foreldre og 
fosterforeldre. Prosjektet Bedre samarbeid tar et oppgjør med 
holdningen om at fosterforeldre ikke er reelle sam-
arbeidspartnere, noe som bidrar til at barn fremdeles blir 
flyttet på forgodtbefinnende av saksbehandler. Dette er 
uhørt og noe som foreningen vil kjempe videre imot. 


