
Lajla Husvik 

Spør rådgiver

NFFs rådgivningstelefon 
betjenes av fagkonsulent  
Lajla Husvik. Telefontjenesten 
har åpent på torsdager 
mellom klokken 09.00  
og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent  
på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn 
spørsmål til fagkonsulenten  
på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

?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.

Dette er utdrag fra problemstillinger vi har 
fått til Rådgivningstelefonen siste året. 
Sitatene viser hvordan noen fosterforeldre 
og fosterbarn blir behandlet. Å flytte et 
barn er veldig alvorlig og en stor risiko, 
særlig når det handler om å skifte familie. 
Vi vet jo hvordan det går med en blomst, 
den kan være aldri så flott, men dersom vi 
drar den opp med roten gang etter gang så 
greier den seg ikke.

Det siste året har flytting av barn i 
fosterhjem vært et av de problemområdene 
det har vært flest henvendelser om til Norsk 
Fosterhjemsforening. Flere handler om 
fosterhjem som sier opp kontrakten av 
forskjellige årsaker. Mange handler om at 
barnevernet sier opp kontrakten og flytter 
barnet. Det må være et mål å forebygge at 
fosterbarn flyttes.

Mange fosterbarn føler 
usikkerhet
Det er gjort undersøkelser som viser at 70 
prosent av ungdommer som bor i foster-
hjem tror at de kommer til å få hjelp av 
fosterforeldrene i fremtiden. 30 prosent 
sitter med en oppfatning av at det ikke er 
en selvfølge, men noe de må gjøre seg 
fortjent til. Der andre ungdommer har med 
seg en visshet om at deres foreldre vil være 
der og fange dem opp dersom de skulle 
behøve det, vet fosterbarn at deres trygge 
base kan forsvinne. Mange fosterbarn sitter 
med en frykt for å bli forlatt og bli alene. 
De er allerede blitt fratatt sine foreldre fordi 
omsorgen ikke var god nok. Vi kan ikke 
godta at de skal fortsette å ha en ustabil og 
utrygg tilværelse etter at det offentlige har 
overtatt omsorgen!

Når barnevernet skal flytte et barn fra 
familien må det opp i fylkesnemnda. Når 
det derimot er snakk om flytting av et 
fosterbarn, ser det ut til at terskelen for 
dette iblant kan være svært lav.

Vi vet at det forekommer flyttinger uten 
forvarsel og uten noen form for tilretteleg-
ging. Dersom et barn er blitt flyttet fra et 
fosterhjem en gang, er sannsynligheten stor 
for at det blir flere flyttinger. Og jo flere 
flyttinger, desto større risiko for at det går 
galt. Vi vet også at barnevernsbarn med få 
flyttinger greier seg bedre enn barn og 
ungdommer som har flyttet mye. Jo færre 
plasseringer desto mer optimistisk syn på 
fremtiden.

Tilrettelagte flyttinger
Når familier med barn skal flytte, tenker de 
seg gjerne godt om og tar hensyn til barna. 
De fleste gjør seg ferdig med flytting før 
barna begynner på skolen, slik at de skal 
slippe å skifte skole. Dersom de likevel må 
flytte er foreldre oppmerksomme og tar 
vare på barna i en flytteprosess. De forstår 
at barn kan bli veldig utsatt under flytting. 
De kan oppleve sorg over å skilles fra 
venner og livet slik de kjenner det. Derfor 
tar de barna med på prosessen og informe-
rer barnet om hva som skal skje. De vet at 
barnet senser at noe er på gang. Derfor tar 
de seg tid til å sette seg ned for å snakke om 
det som skal skje. På den måten får barna 
tid til å forberede seg mentalt på prosessen. 
Kanskje tar de barnet med og besøker den 
nye skolen. De fleste flytter i sommerferien 
slik at barnet slipper å begynne midt i et 
skoleår. Noen forstår til og med at mange 
barn mister kompetanse når de flytter. 
Derfor finner de ut hva som er populært å 
drive med på det nye stedet og lar barnet 
starte med det allerede på det gamle stedet. 
På den måten slipper barnet å starte på bar 
bakke. De holder avskjedsfest med de 
gamle vennene deres. De forstår at det er 
viktig å føle at man ikke bare reiste, men 
fikk ta farvel på en ordentlig og tydelig 
måte. De hjelper kanskje barna med å få 
nye venner ved å delta i barnets fritidsakti-

Flytting av barn i fosterhjem 
«Barnevernet har sagt opp avtalen med oss uten at vi forstår hvorfor. Vi føler oss tråkket på.»•	
«Vi har to fosterbarn fra forskjellige kommuner. Det er vanskelig å samarbeide med den ene •	
kommunen. Nå er vi redd for å miste fosterbarnet».
«Vi har hatt et fosterbarn i to år. Da hun endelig begynte å slå seg til ro, sa barnevernet opp •	
avtalen og flyttet henne. Vi forstår ingenting».
«Vi har hatt fosterbarnet siden hun var 1 år, nå er hun 13. I går fikk vi vite at hun skulle •	
flytte til besøkshjemmet. Vi har hatt konflikt med barnevernet tidligere også. Vi føler oss 
dårlig behandlet».
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viteter, stille opp på kamper og bli kjent 
med andre foreldre. De oppmuntrer 
barnet til å ta med klassekamerater hjem 
osv. Det er mye foreldre kan gjøre for å 
tilrettelegge.

Det offentlig tilrettelegger ikke
Flytting av fosterbarn er noen ganger 
nødvendig, både av hensyn til barnet eller 
til fosterfamilien. Barnevernet har en 
intensjon om å snakke mer med barn og 
unge både før, under og etter en flytting, 
men studier viser at disse gode intensjo-
nene ikke lykkes i praksis. Hva barna og 
ungdommene tenker, føler og reflekterer 
er det ingen som vet. Alle barn trenger 
noen som er nærme nok følelsesmessig til 
å vite hvordan de egentlig har det og som 
samtidig har myndighet til å ta avgjørelser. 
For noen fosterbarn er dette et problem. 
Både fosterforeldre og saksbehandlere kan 
skiftes ut. Vi får telefoner fra fosterforel-
dre som føler seg maktesløse når fosterbar-
net deres flyttes uten at noen snakker 
ordentlig med ham eller henne. Et 
eksempel er fosterforeldrene som hadde 
avtale om at barnevernet skulle komme på 
hjemmebesøk klokken tolv. Da barne-
vernet kom hadde de allerede vært på 
skolen og snakket med fosterbarnet og 
ordnet med flytting. Barnet ble flyttet 
klokken to.

Det finnes tre muligheter for 
flytting av fosterbarn.
•	 Barnet	flytter	tilbake	til	foreldrene.	Det	

foreligger fylkesnemndsvedtak. Foster-
foreldrene skal ha mulighet til å uttale 
seg før det blir gjort vedtak.

•	 Fosterforeldrene	sier	opp	avtalen.	Det	
har de rett til å gjøre.

•	 Barnevernet	har	mulighet	til	å	flytte	et	
fosterbarn, men de må fatte vedtak etter 
§ 4–17: Barnevernstjenesten kan flytte 
barnet bare dersom endrede forhold gjør 
det nødvendig, eller dersom det må anses 
til beste for barnet. Barnevernstjenestens 
vedtak i en sak om flytting kan påklages 
til fylkesnemnda. Vedtaket gir klagerett. 
Fosterforeldre kan få klagerett, se avsnit-
tet om Fosterforeldre må ta ansvar, 
nedenfor.

Det er mange grunner til at fosterbarn blir 
flyttet. Fosterforeldrene er vanskelige å 
samarbeide med/de klager/de krever. Da 
kan avtalen sies opp. Fosterbarnet klager 
til barnevernet på at fosterforeldrene er for 
strenge. Noen saksbehandlere tar barnet 
bokstavelig og flytter barnet eller ung-
dommen. Det er så skadelig å flytte et 
barn at terskelen må være mye høyere. 
Noen flyttinger skjer fordi barnevernet 
mener at fosterforeldrene ikke gir god nok 
omsorg. Det kan godt være, men noen 
ganger er det barnevernet som gjør 
fosterforeldre usikre. Det er barnevernets 
oppgave å gjøre fosterforeldrene gode.

Å forebygge flytting
Det er verd å bruke store ressurser for at et 
fosterbarn som allerede er i en sårbar 
livssituasjon skal slippe å flytte. Det er 
hjemlet i forskrift (Forskrift om foster-
hjem av 18.12.2003, fastsatt av BLD) at 
fosterhjemsavtalen skal gjennomgås 
minimum en gang i året. Vi tror at det vil 
ha forebyggende effekt mot flytting. 
Fosterhjemsavtalen inneholder 20 punkter 
om hva barnevernet forplikter seg til og 
19 punkter om hva fosterforeldrene 
forplikter seg til, så her er punkter nok til 
å lage dagsorden for møtene. Da vil 
barnevernet holdes oppdatert på hvordan 
det går med fosterfamilien. Fosterforel-
drene vil føle at de blir sett og tatt på 
alvor. Det blir mulig å justere tiltakene og 
sette inn tiltak som trengs for å gjøre 
fosterfamilien til et godt sted for foster-
barnet. Det er ikke her samfunnet skal 
spare penger!

Det statlige barnevernet er også 
opptatt av at fosterforeldre skal få god 
oppfølging. De har laget retningslinjer om 
å støtte det kommunale barnevernet i 
oppfølging av fosterhjem (Retningslinjer 
for statlig og regional barnevernmyndig-

hets ansvar for veiledning og opplæring av 
fosterforeldre etter plassering av 
25.09.2009, fastsatt av Barne- ungdoms- 
og familiedirektoratet), Disse retningslin-
jene inneholder 5 detaljerte punkter om 
tilbud til fosterforeldre fra Bufetat. Dette 
er god lesning! Retningslinjene finnes på 
egen side i bladet og kan også leses på vår 
web side. www.fosterhjemsforening.no

Fosterforeldre må ta ansvar
NFF vil oppfordre alle fosterforeldre til å 
kreve sine rettigheter for å forebygge at 
fosterbarn må flytte. De skal stille krav om 
å få møter med barnevernet for å gjen-
nomgå fosterhjemsavtalen og i tillegg få 
vite hvilke tilbud de kan få fra det statlige 
barnevernet (Bufetat).

Fosterforeldre som opplever at 
fosterbarnet blir flyttet uten at de er 
enig i det eller mener at det er det beste 
for barnet, skal så raskt som mulig, 
sende inn en skriftlig klage. Klagen skal 
sendes både til barnevernet og til 
fylkesnemnda. Når barnevernet flytter et 
barn som bor i fosterhjem har de fattet 
et vedtak, selv om de ikke har gjort det 
skriftlig. Det betyr at det er klagerett. 
Fylkesnemnda kan gi fosterforeldre 
partsrettigheter. Dersom fylkesnemnda 
tar en klagesak til behandling og gir 
partsrettigheter, dekker det offentlige 
advokatutgifter uten behovsprøving. 
(bvl § 9–5, rettshjelpsloven § 22). 
Fylkesnemnda kan komme til at 
flyttingen ikke er nødvendig eller ikke 
er til det beste for barnet, og at den 
derfor ikke skal gjennomføres.

De er allerede blitt fratatt 
sine foreldre fordi omsorgen 
ikke var god nok. Vi kan ikke 
godta at de skal fortsette å 
ha en ustabil og utrygg 
tilværelse etter at det 
offentlige har overtatt 
omsorgen!

Et eksempel er fosterforeldrene 
som hadde avtale om at 

barnevernet skulle komme på 
hjemmebesøk klokken tolv. Da 

barnevernet kom hadde de 
allerede vært på skolen og 

snakket med fosterbarnet og 
ordnet med flytting. Barnet ble 

flyttet klokken to.


