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Tiltak

Familieråd
– en opplevelse av sammenheng

Om forfatteren 

•	Svanhild Vik er 
utdannet Cand. polit 
med hovedfag i pedago-
gikk. Hun har arbeidet som 
fagkonsulent i Barne- og 
familieetaten, prosjektleder på 
forskningsinstituttet NOVA og siden 
2007 har hun vært seniorrådgiver/
nasjonal koordinator for familieråd. 
Hun har tidligere vært fostermor.
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Arbeidsmåten familieråd har et stort potensial i fosterhjemsarbeid og burde benyttes 
langt oftere. Hensikten med et familieråd er blant annet å bringe på det rene hva 
familie og nettverk selv kan stille opp med. Er det ikke slik at «den som vet hvor skoen 
trykker» har størst sjanse til å finne det beste botemiddelet?

• Av Svanhild Vik, nasjonal koordinator 
for familieråd

Innledning
Jeg arbeider i dag i Barne, ungdoms og 
familiedirektoratet (Bufdir), hvor jeg de 
siste sju årene har hatt ansvar for å koordi  
nere familierådsarbeidet.  Utgangspunk
tet mitt for å skrive denne artikkelen, er 
at arbeidsmåten fortsatt benyttes i alt for 
liten grad både gene relt i barnevernet og 
spesielt i fosterhjemsarbeid. I fjor ble det 
gjennomført familieråd for nærmere 750 
barn, men potensialet er langt større!

Jeg har arbeidet med barnevern på en 
eller annen måte i over tretti år. Mitt 
engasjement som tidlig «ildsjel», er sikk  
ert ikke særlig annerledes enn mange 
lesere av Fosterhjemskontakt. Som barn 
igangsatte en venninne og jeg «før  
skole» for nabobarn, vi laget «lokal avis» 
for nabolaget og arrangerte diverse 
innsamlingsaksjoner til inntekt for sultne 
barn i Biafra. Jeg har fortsatt et utklipp 
fra lokalavisa hvor vi stolt hadde levert 
inn 50 kroner og 80 øre! Med et engasje 
ment for å hjelpe andre, var det kanskje 
ikke så merkelig at jeg senere meldte min 
interesse både som støttekontakt, besøks  

hjem, tilsynsfører og fostermor. Erfar
ingene som fostermor for ungdommer 
som for en kortere tid trengte et sted å 
bo, har nok preget den jeg er i dag både 
som fag og privatperson. Men hadde jeg 
den gang hatt den kunnskapen jeg har i 
dag, så ville jeg nok insistert på at et 
familieråd burde vært forsøkt i disse 
plasseringene.

Politiske føringer
Det er tydelige politiske føringer på å 
bruke familieråd i fosterhjemsarbeid. 
Hvert år utarbeider Barne, likestillings 
og inkluderingsdepartementet et «tilde
lingsbrev» til Barne, ungdoms og 
familie direktoratet hvor vi får beskjed 
om hvilke oppdrag som skal løses. 
Fami lieråd er en anbefalt arbeidsmåte i 
rekruttering av fosterhjem. Dette styr  
ings signalet er også i tråd med foster
hjemsforskriften § 4 som sier at barne  
verntjenesten alltid skal vurdere om 
noen i barnets familie eller nære nett  
verk kan velges som fosterhjem. På 
tross av både politiske føringer, og god 
tilrettelegging fra staten slik at alle 
kommuner i dag kan ta i bruk familie
råd, så benyttes arbeidsmåten i varier

ende grad. Noen kommuner foreslår 
familieråd rutinemessig i saker, mens 
andre kommuner sjelden introduserer 
familieråd. Det oppfattes av mange 
familier som et rettssikkerhetsproblem. 

En kunnskapsbasert 
arbeidsmåte for medvirkning
Familieråd er en arbeidsmetode for å 
mobilisere familie og nettverk, også når 
barn ikke kan bo hjemme hos sine bio  
logiske foreldre. Modellen setter barnet 
i sentrum og fokuserer på familiens 
muligheter, ansvarsfølelse og ressurser. 

Familieråd ble opprinnelig utviklet på 
New Zealand på 80tallet og benyttes i 
dag i mange land både i og utenfor 
barne vernet. Evalueringen av familieråd i 
Norge i 2006 viste en overvekt av posi  
tive effekter også i forhold til tradisjo
nelle metoder (NOVA 2006 18/06). 
Siden den gang har arbeidsmåten, med 
utgangspunkt i forskning, stadig utviklet 
seg, og Norge anses i dag som et fore
gangs land i videreutviklingen av modell
en. Eksempler er søkelyset på å legge til 
rette for barns deltakelse og innføringen 
av et eget informasjonsmøte for slekt og 
nettverk i forkant av selve familieråds
møtet.

Slettebø (2000) hevder at familieråd 
er en av de metodene innenfor sosialt 
arbeid som klarest kan knyttes til em  
power ment (myndiggjøring) som ideo  
logisk grunnlag. Familie og nettverk gis 
både uttalerett og forhandlingsrett i 
familierådet. Det legges til grunn at både 
de offentlige profesjonelle og det ufor  
melle familiesystemet har viktig kunn
skap og ferdigheter når det gjelder å 
finne fram til den beste løsningen for et 
barn og at denne kunnskapen må verd  
settes og likestilles. Gjennom familieråd 
som prosess og arbeidsmåte kan man 
komme fram til løsninger som saks
behandler selv ikke hadde kommet på. 
Ved å invitere til et familieråd blir mange 
mobilisert som kanskje ellers ikke hadde 
blitt involvert. 
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Hvordan forgår et 
familieråd?
Rent praktisk er familieråd et møte mel
lom det private nettverket, offentlige 
instanser og barnevernet. Møtet er 
forberedt, ledet og gjennomført ut i fra 
en struktur, prosess og målsetting hvor 
hensikten er å drøfte seg fram til en 
plan med utgangspunkt i gitte problem  
stillinger. Det engasjeres en per s on, en 
koordinator, som er uavhengig av både 
familien og hjelpetjenesten. Koordina
toren bistår familien i planleggingen og 
gjennomføringen av familieråd. Pro  
sessen med å gjennomføre et familieråd 
tar ca 48 uker, og koordinator bruker 
mellom 2535 timer på oppdraget.

Selve familierådsmøtet er tredelt:
•  I den første sekvensen skal aktuelle 

fagpersoner (for eksempel skole, 
helsestasjon osv.) formidle relevant 
informasjon. Det skal legges vekt på å 
gi familien (slekt og nettverk) den 
informasjon som er nødvendig for at 
de skal ha et godt beslutningsgrunn
lag når familien skal finne fram til 
egne løsningsforslag.

•  I den andre sekvensen diskuterer 
familien uten koordinator og saksbe
handler til stede. Sistnevnte går ut av 
rommet, men er tilgjengelig utenfor 
for å svare på oppklarende spørsmål 
om det skulle være behov for det. Før 
et familieråd gjennomføres, så er det 
bestemt hvem som skal være ordsty
rer, sekretær og støtteperson for 
barnet. Målsetting med den andre 
sekvensen er å diskutere seg fram til 
en konkret og forpliktende plan som 
skal settes ut i livet. 

•  I den siste sekvensen av familierådet 
presenterer familien sine løsningsfor
slag for koordinator og saksbehandler. 
Barnevernet tar stilling til planen. Det 
avtales også hvem som skal si fra til 
barnevernet dersom planen ikke fun  
gerer. Det avholdes vanligvis oppføl
gende familieråd og tidspunktet for 
dette avtales. Hensikten med oppføl
gende familieråd er å tilpasse innsat
sen dersom situasjonen endrer seg, 
evaluere det man er blitt enig om og 
eventuelt komme med nye forslag. 

Det er ingen regler for hvor mange 

oppfølgende familieråd som kan gjen  
nomføres. Som arbeidsmåte har model  
len klare prinsipper og en klar struktur. 
I Norge er det forsket mye på familie
råd og vi vet at de som deltar som 
hovedregel er godt fornøyd. Selv om 
familierådet ikke alltid løser alle 
problem, så anbefaler nesten alle som 
har gjennomført familieråd andre å 
gjøre det samme (NOVA 2006 18/06). 

Et stort potensial i foster-
hjemsarbeid
Martin på 7 år kan ikke bo sammen med 
mor lenger. Mor har rusproblemer. De 
siste årene har mor trukket seg unna 
familien, og det har vært liten kontakt. 
Mor har heller ikke hatt kontakt med 
guttens far de siste årene, og far bor langt 
unna. Mor har bedt barneverntjenesten 
om hjelp til å passe på Martin til hun 
kommer seg «på beina». Hun formidler 
til saksbehandler at hun ikke ønsker å 
blande familien inn i dette, og ønsker at 
Martin skal bo midlertidig i et fosterhjem 
på landet. 

Kanskje henvender saksbehandler seg 
til det statlige barnevernet (Bufetat) for å 
be om et fosterhjem? Eller saksbehandler 
diskuterer med mor og foreslår likevel å 
gjennomføre et familieråd?

 Selv om det kanskje ikke viser seg å 
være noen i slekt eller nettverk som kan 
påta seg å være fosterhjem, så kan det 
være bra for Martin å ha bedre kontakt 
med familien. 

Rekruttering av fosterhjem
Mange familier gjør en stor innsats for 
barn gjennom det å være fosterforeldre. 
Det er behov for å rekruttere ulike 
typer fosterhjem både i slekt og nett  
verk og også finne «nøytrale» foster
hjem. Både barnevernfaglige begrun
nelser og politikk vektlegger at når barn 
og unge må plasseres utenfor hjemmet, 
bør de fortrinnsvis plasseres i foster
hjem framfor barneverninstitusjoner.

I 2013 ble det gjennomført familieråd 
for ca 170 barn der spørsmålet handlet 
om muligheten for å finne et fosterhjem i 
slekt eller nettverk. Erfaringer har vist at 
beslutninger fra familieråd ofte finner 
løsninger i slekt og nettverk. For mange 
familier vil det også være lettere å godta 
en plassering av barna dersom de blir 
plassert hos noen de kjenner. 

Informasjon om hva det vil si å være 
fosterforeldre er sentralt. Dette gjelder 
både i norske og minoritetsetniske 
familier. Når det avholdes familieråd, så 
anbefaler vi at det i forkant av familie
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rådet avholdes et eget informasjonsmøte. 
Hensikten er å forberede potensielle 
fosterforeldre på hva denne rollen og 
ansvaret innebærer. En annen fordel med 
et eget informasjonsmøte, er at mange får 
høre det samme. Konkrete tema på 
informasjonsmøtet er for eksempel; 
fosterforeldres rettigheter, plikter, dilem  
maer, godkjenningsordninger, oppfølg
ingsordninger og særlige utfordringer i 
slektsplasseringer. Familier får også 
muligheten til å kontakte fosterhjem
tjenesten dersom de har ytterligere 
spørsmål før de bestemmer seg for å gå 
videre. 

Å påta seg å være fosterforeldre er en 
stor og alvorlig avgjørelse. Posisjoner 
endres. Tante kan bli fostermor og 
bestefar kan bli fosterfar. Noen kan føle 
en plikt til å stille opp, mens for andre 
kan det være naturlig å påta seg å bli 
fosterforeldre på grunn av det nære emo  
sjonelle båndet til barnet. Mens foster
foreldre kanskje tidligere i større grad 
ønsket å være fosterforeldre «på tross av 
barnevernet», søkes det i dag mer offen  
sivt etter fosterforeldre i slekt og nett
verk. Det påhviler et ansvar om ikke å 
legge et utilbørlig press og forpliktelse på 
de som deltar i familieråd og også sørge 
for god nok oppfølging.  Hvilke opp
følgingsbehov barnet og fosterhjemmet 
trenger, kan være et aktuelt spørsmål til 
det oppfølgende familierådet. Foster
foreldre som får god informasjon og god 
oppfølging, er sannsynligvis bedre rustet 
til å møte framtidige utfordringer. 

Mye kan løses bare vi 
snakker sammen
Når et barn er plassert under barnever
nets omsorg, skal barneverntjenesten 
følge opp barnet, blant annet legge til 
rette for samvær med biologiske for  
eldre og eventuelle søsken. Det er ikke 
meningen at barn som er under barne  
vernets omsorg, skal bo i et vakuum på 
en institusjon eller i et fosterhjem. 
Barnet vil ofte naturlig fortsette å ha 
kontakt med andre som er betydnings
fulle for dem. Enkelte ganger mottar 
Bufdir henvendelser fra andre enn 
foreldre og som er fortvilet over å ha 
mistet kontakten med barn i familien. 
Eksempelet under er fra en tante og 

onkel som hadde mistet kontakten med 
sin nevø etter plassering i fosterhjem og 
hvor de etter lang «kamp» endelig 
hadde fått til en løsning:

«Nå ser det ut som vi kan være 
besøkshjem for NN en helg i måneden. Og 
vi er KJEMPEGLAD for det. Det er ikke 
grunnet samarbeid med barnevernet, men 
vi har heldigvis fått VELDIG gode tilbake - 
meldinger fra skolefritids om vår kontakt 
med NN. De ansatte har gitt tilbake-
meldinger til barnevernet om at vårt 
forhold er VELDIG bra og at de anbefaler 
at vi skal ha jevnlig kontakt. Vi ser nå et 
lys i tunellen. Det som vi fortsatt synes er 
rart, er at barnevernet ikke har vist oss noe 
samarbeidsvilje. …Tenker på de som ikke 
får dette tilbudet….»

Barnekonvensjonen artikkel 12, barns 
rett til å bli hørt, regnes som en av de fire 
generelle prinsippene i FNs barnekon
vensjon. Retten for barn til å bli hørt er 
ikke en selvbestemmelsesrett, men inne  
bærer en rett til å uttale seg. Noen må 
imidlertid sørge for at dette skjer og at 
det lyttes til det som barnet sier. Dette 
samsvarer med barnevernloven § 63 «Et 
barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er 
i stand til å danne seg egne synspunkter, 
skal informeres og gis anledning til å uttale 
seg før det tas avgjørelser i sak som berører 
ham eller henne. Barnets mening skal 
tillegges vekt i samsvar med barnets alder 
og modenhet».

Også den Europeiske menneske retts
konvensjonen (EMK) artikkel 8 legger til 
grunn retten til respekt for familielivet. 
Barnets rett til vern mot ulovlige eller 
vilkårlige inngrep i sitt familieliv gjelder 
ikke utelukkende forholdet mellom 
barnet og dets biologiske foreldre. Den 
europeiske menneskerettighetsdomstol 
har tolket bestemmelsen slik at den også 
kan gjelde fosterbarns forhold til foster
foreldre, barns forhold til en «sosial» for  
elder og barnets forhold til andre slekt  
ninger enn foreldre som søsken, beste
foreldre og foreldres søsken. Det avgjør
ende er hvor nær personlig tilknytning 
det er mellom barnet og den som påstår 
seg krenket (Sandberg  m. fl Barnekon
vensjonen).

Eksempelet synliggjør at plassering av 
et barn i et «nøytralt» fosterhjem, uten at 
storfamilien blir involvert, kan oppfattes 

som et stort inngripen i familiesfæren.  
Jeg kan ikke fri meg for å tenke at der  
som barnevernet hadde gjennomført et 
familieråd i en tidlig fase, så hadde de 
fått en god oversikt over barnets familie 
og nettverk.  Kanskje hadde spørsmålet 
om samvær vært et naturlig tema.  Mye 
kan løses, bare vi snakker sammen!

Avslutning
Selv har jeg kun erfaring fra å være 
fostermor for større barn som hadde 
behov for å bo hos oss en kortere peri  
ode.  Jeg har i ettertid stilt meg spørs
målet om ikke et familieråd i forkant av 
plasseringen og også som en oppfølging 
av plasseringen hadde vært en god løs  
ning. Jeg mener at økt bruk av familie
råd er et skritt i riktig retning både i 
rekrutteringsøyemed og for å legge til 
rette for dialog og samarbeid. 

Aaron Antonovsky har utviklet en 
teoretisk modell som han omtaler med 
begrepet salutogenese. Han mener at det 
å ha en «opplevelse av sammenheng» 
frigjør ressurser. Det skaper personlig 
vekst, gir økt kontroll over eget liv og 
åpner opp for å få øye på nye og ubrukte 
muligheter og ny mestring. Jeg tror at et 
godt forberedt familieråd hadde hjulpet 
både ungdommene, barnets storfamilie 
og oss med å finne en vei fra kaos til 
sammenheng og mening. 

En av ungdommene som bodde hos 
oss, er nå blitt en kjekk mann i tretti
årene. Han sa nylig følgende til meg:

«Det er ikke det at det ikke var greit å 
bo hos dere, men jeg skulle ønske jeg kunne 
fått en god forklaring på hvorfor jeg ikke 
kunne bo hos tante og onkel. De hadde jo 
god plass! Da hadde jeg sluppet å bruke så 
mange år på å være forbanna på dem».
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