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Ivaretagelse 

• Av Dag Lund-Fallingen

I denne artikkelen vil jeg kort presen-
tere noen funn fra mitt mastergrads-
prosjekt. Jeg vil ha fokus på funn som 
angår opplæring og veiledning av 
foster hjem. Masteroppgaven kan leses i 
full tekst og lastes ned fra http://goo.gl/
KDF9vH.

Min studie
Studien handler om kulturmøtet i  
et norsketnisk fosterhjem som er 
fosterhjem for et barn med minoritets-
bakgrunn, og særskilt om hvordan 
fosterhjem ivaretar fosterbarnas 
rettigheter. Fosterhjemmenes livsver-
den1 er forsøkt kartlagt gjennom en 
spørreundersøkelse og samtaleintervju.  

For å få innsikt i hvordan foster-
hjem ivaretar fosterbarnets rettigheter 
brukte jeg kvalitativ forskningsmetode 
og samtaleintervju for å få innsikt i 
foster hjemmenes livsverden. Å forske 
kvalitativt innebærer å forstå andres 
perspektiv, og fokuset rettes gjerne 
mot hverdagshandlinger. Den kvalita  

tive metoden gjør at en kommer nært 
innpå et menneskes daglige livsverden, 
og en kan få fram detaljer om hva som 
skjer; hvorfor og hvordan. 

Jeg gjennomførte en spørreunder-
søkelse i august-september 2012 og 
samtaleintervju i desember 2012. 
Oppgaven er i stor grad basert på funn 
fra samtaleintervjuene. Jeg intervjuet 
åtte personer, hvorav syv kvinner 
(foster mødre) og en mann (fosterfar), 
og alle inngår i datagrunnlaget i 
oppgaven.

Under samtaleintervjuene tok jeg 
særskilt for meg:
–  motivasjon for å bli fosterhjem
–  hvordan det kommende fosterbarnet 

ble presentert for fosterfamilien
–  barneverntjenestens tanker om 

hvordan fosterbarnet skulle ivaretas
–  hvordan fosterhjemmene samarbei-

der med barnets opprinnelsesfamilie
–  hvordan fosterhjemmene ivaretar 

barnets kulturelle2 bakgrunn.

Minoritetsetniske fosterbarn 
– statistikk og forskning 
Statistikk om fosterhjem finnes blant 
annet hos Statistisk sentralbyrå (SSB) 
og Barne-, ungdoms- og familiedirek-
toratet (Bufdir). Jeg fant ingen oversikt 
over antall fosterhjem som har annen 
etnisk bakgrunn enn norsk, eller hvor 
minst én av fosterforeldrene er av 
annen etnisk opprinnelse enn norsk. 
Jeg har heller ikke funnet antallet 
minoritetsetniske fosterbarn plassert i 
fosterhjem, uavhengig om fosterhjem-
met har norsketnisk bakgrunn eller 
samme etniske bakgrunn som barnet. 

Forskning om barn og unge med 
minoritetsbakgrunn som er plassert i 
fosterhjem er mangelfull. Dette 
bekreftes av forskere ved NOVA 
(Backe-Hansen et al. 2010, side 38 f.). 
Etter 2003 er det noe mer forskning på 
området, både i Norge og internasjo-
nalt, men Backe-Hansen et al. skriver 
at man også i nyere tid kan reise 
spørsmål om plasseringsstedene fullt ut 
lever opp til intensjonene i FNs 
barnekonvensjon om respekt for barnas 
språk, etniske tilhørighet, religion og 
kultur, selv om dokumentasjonen om 
dette bare vedrører noen få under-
søkelser.

Jeg vil imidlertid sette spørsmåls-
tegn ved Backe-Hansen et al. sitt 
spørsmål over; om plasserings stedene 
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fullt ut lever opp til inten sjonene i FNs 
barne konvensjon. Jeg vil tro at nettopp 
det at det er intensjoner og ikke lov - 
krav, gjør at plasserings stedene ikke 
fullt ut lever opp til intensjonene. 
Ordlyden i lov kravet gjør at de 
ansvarlige myndigheter kan bruke 
blant annet hensynet til barnets beste 
ved valg av plasseringssted for barnet. 
Antageligvis er det ikke mulig å fullt ut 
leve opp til intensjonene i FNs 
barnekonvensjon, da konvensjonen 
tolkes dynamisk, det vil si i tråd med 
samfunnsutviklingen.

Barnekonvensjonen
Barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs 
generalforsamling 20. november 1989, 
ratifisert av Norge 8. januar 1991 og 
tatt inn i norsk lov gjennom menneske-
rettsloven i 2003.  Barnekonvensjonen 
er blitt ratifisert av 193 nasjoner, og det 
er per tid kun USA, Etiopia og Sør-
Sudan som ikke har ratifisert konven-
sjonen (Høstmælingen et al. 2012, side 
5). Det antas at en av grunnene til at 
såpass mange stater har ratifisert 
barne konvensjonen er en utstrakt 
adgang til å foreta reservasjoner ved 
ratifiseringen. Flere stater har foretatt 

reservasjoner som er klart i strid med 
intensjonen i barnekonvensjonen 
artikkel 51, som sier at reservasjoner 
som er i strid med konvensjonen 
formål og hensikt ikke tillates. For 
eksempel har noen stater med sharia-
lovgiving reservert seg mot artikler i 
barnekonvensjonen som er i strid med 
sharia. Norge har ikke reservert seg fra 
noen av artiklene i barnekonvensjonen. 
(Høstmælingen et al. 2012, side 18).

Plassering i fosterhjem
Når et barn skal plasseres ut av sitt 
foreldrehjem følger det av kravene i 
barnevernloven3 at det skal tas tilbørlig 
hensyn til at «det er ønskelig med kon -
tinui tet i barnets oppdragelse, og til 
barnets etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn». Dette kravet kom 
inn i barnevernlovgivningen i 2003, 
gjennom barnekonvensjonens artikkel 
20.

Barn, som ikke kan bo sammen 
med sine foreldre, plasseres som oftest i 
foster hjem eller barneverninstitusjon. 
Noen få barn er så nærme 18-årsdagen 
at de bor i egen bopel, gjerne med 
oppfølging i form av botrening og 
samtaler. 

For å kunne ivareta kravene i loven 
kan det se ut som at barnet må 
plasseres i et hjem med samme etniske, 
religiøse, kulturelle og språklige 
bakgrunn som det selv. Men slik er det 
ikke i dag. Forskrift om fosterhjem § 4 
sier ut trykke lig at det skal legges 
avgjørende vekt på hensynet til barnet 
beste, at barneverntjenesten skal 
vurdere om fosterhjemmet har de 
nødvendige forutsetninger for å ivareta 
det enkelte barn, blant annet sett i lys 
av barnets egenart, formålet med 
plasseringen, plasseringens forventede 
varighet og barnets behov for samvær 
og annen kontakt med familie. Det står 
ingen ting om at barnet må plasseres i 
et fosterhjem med samme etniske 
bakgrunn, men barneverntjenesten skal 
imidlertid alltid vurdere om noen i 
barnets familie eller nære nettverk kan 
velges som fosterhjem.

Barn med minoritetsbakgrunn som 
plasseres i fosterhjem, vil kanskje få 
dekket sine kulturelle behov best i et 
fosterhjem med samme etniske bak-
grunn. De aller fleste minoritets etniske 
barn som må plasseres i fosterhjem i 
dag, plasseres imidlertid, på grunn av 
mangel på fosterhjem, i et norsketnisk 
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hjem. Det er for få tilgjengelige foster -
hjem til at et barn kan plasseres i et 
fosterhjem med samme etniske bak-
grunn som dem selv. Da kan utfallet 
bli, slik Høyesterett avgjorde i 1994, 
hvor et barn med pakistansk bakgrunn 
ble tilbakeført til sine foreldre etter å 
ha vært i fosterhjem i fem år. Høyeste-
rett fremhevet det biologiske prinsipp i 
kjennelsen blant annet: 

«Det har en egenverdi at et barn får 
vokse opp hos sine biologiske foreldre. Når 
barnet vokser opp i en familie der det vet 
at det opprinnelig ikke hører hjemme, vil 
det kunne oppstå problemer eller 
konflikt er av en annen karakter enn 
ellers når barnet begynner å søke etter sin 
identitet. Slike problemer vil trolig 
forsterkes når barnet har en annen etnisk 
og kulturell opprinnelse enn 
fosterforeldrene.»4

Opplæring av fosterhjem
Både kommunal barneverntjeneste og 
Barne-, ungdoms- og familieetaten 
(Bufetat) har ansvar for at fosterhjem-
met får opplæring og veiledning. 
Grunnopplæring av fosterhjemmene 
gis i stor grad av Bufetats enhet for 
inntak og fosterhjemsrekruttering5.

I tildelingsbrev6 for 2013 har BLD 
bedt Bufdir om at fosterhjemmene skal 
følges opp med tilbud om generell 
veiledning og opplæring særlig det 
første året7 etter en plassering, i tillegg 
til grunnopplæringen som gis. BLD 
sier videre det er viktig å styrke foster-
foreldres bevissthet om fosterbarns rett 
til å ivareta sitt språk, sin kultur og sin 
religion. I en e-post til Bufdir 11. mars 
2013 stilte jeg spørsmål om hvilke 
tiltak Bufdir har tenkt å sette inn for å 
styrke fosterforeldres bevisst het om 
barns rett til å ivareta sitt språk, sin 
kultur og religion. Bufdir svarer i 
e-post av 14. mars, at det i evaluer-
ingen av PRIDE8 som skal ferdigstilles 
i november 2013, forhåpentligvis vil 
fremkomme forslag til tiltak som kan 
bidra mer konkret til det jeg spør om. I 
tillegg svarer Bufdir at «mulige frem-
tidige PRIDE-kurs vil inneholde kurs   -
ing i å styrke denne kunnskapen hos 
fosterforeldre».

At BLDs krav over gjelder for 2013 

svarer imidlertid ikke Bufdir på i denne 
e-posten. En utdyping av svaret kom -
mer 30.4.2013, hvor Bufdir svarer at 
«barnevernfaglig anses temaet «minori-
teter i fosterhjem» og være et lite foku -
sert område av det jeg vet og ut fra min 
erfaring». Dette var et noe overrasken-
de svar og samsvarer, slik jeg ser det, 
ikke med BLDs tildelingsbrev.

Kunnskap om minoritetsbarn
Flere av intervjupersonene forteller at 
PRIDE grunnkurs ikke gir noen 
kunnskap om minoritetsbarn, eller 
hvordan de best mulig ivaretas. 
Intervjupersonene forteller også, at det 
heller ikke er noe fokus på å forholde 

seg til foreldre med annen etnisitet, 
som ofte kommer fra kulturer med 
andre verdisett. 

«Det er ikke mye fokus på barn med 
annen etnisk bakgrunn enn norsk på 
PRIDE-kurset. Jeg kan ikke huske at det 
var noe særlig om det. Men på samling 9 
på PRIDE-kurset er det en runde med 
paneldebatt. Jeg var inne der nå på et 
kurs i november som debattant og der 
hadde alle debattantene erfaring med 
barn med annen etnisk bakgrunn. Det 
var både ungdom som var plassert som 
ikke var norske og alle fosterhjemmene 
hadde barn som ikke var norske.»

PRIDE grunnkurs skal forberede 
fosterhjemmene til å ivareta fosterbarn 
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med forskjellig bakgrunn og med ulike 
behov. Grunnkurset er ikke delt opp 
etter målgruppe og gir ikke tilpasset 
informasjon og opplæring avhengig av 
hvilke barn fosterhjemmet ønsker å 
være fosterhjem for. De spørsmål som 
fosterhjemmet eventuelt måtte stille 
under kurset, kan derfor gi svar som 
blir ulne og gir lite mening.

«Vi spurte om det på PRIDE-kurset 
hva om det kommer en muslimsk jente 
eller gutt. Hva hvis vi får en gutt på 11 
som er muslim, må mannen i familien 
kjøre hver fredag til moskeen? Bufetat sa 
på kurset at det er ulikt fra familie til 
familie. At det er veldig variabelt. At de 
barn som er i fosterhjem må møtes litt på 
halvveien. Det må jenkes og fires litt fra 
begge hold, og at det ikke er sikkert at 
barnet kan beholde alle sine ting som det 
kom til fosterhjemmet med.»

Kunnskap for å ivareta 
minoritetsetniske barn
PRIDE videreopplæringskurs nummer 
59 er særlig utviklet for fosterhjem som 
har fosterbarn med annen etnisk bak -
grunn enn norsk. Blant mine intervju-
personer var det bare ett hjem som 
hadde gått på kurset. 

«Vi gikk PRIDE-kurset for fosterhjem 
som har barn med annen etnisk bak-
grunn enn norsk i fjor høst. Kurset var ok. 
Det mest interessante var å snakke med 
andre fosterhjem. Den plasseringen vi har 
er ikke fra lokal barneverntjenesten, så de 
folka vi treffer er jo langt unna fra. Vi 
hadde forventninger om å treffe andre 
fosterhjem som hadde noe å tilføre oss. 
Det ble helmaks. Vi var på hotell en helg 
og fikk mye tid med andre som var som 
oss. Viktig det.»

Samme fosterhjem fortalte om sine 
erfaringer etter kurset. 

«Etter kurset har vi nok vært obs på at 
om han etterspør så bør vi legge til rette og 
kanskje trykke på litt. Det er dumt hvis 
han blir norsk også kanskje. Vi har prøvd 
litt, men han er ikke veldig mottakelig. 
Han har to brødre men snakker norsk 
med både dem og mor.»

Et fosterhjem bør få tilbud om et 
kurs som forbereder særskilt på utford-
ringer i fosterhjemsarbeidet i forkant av 
plasseringen. Det var flere av foster-

hjemmene som ga uttrykk for at de 
kunne ønske å delta på PRIDE 
videreopplæringskurs nummer 5.

«Vi har ikke gått PRIDE-kurs 
videreopplæringskurs om fosterbarn som 
har annen etnisk bakgrunn enn norsk. 
Men har veldig lyst til det.»

Noen ganger er det barnevern-
tjenestens økonomi som gjør at foster-
hjemmene ikke kan delta på kurs. 
Økonomi bør ikke være begrunnelse 
for å ikke få gå på kurs. 

«Jeg har spurt barneverntjenesten om å 
få være med på kurset, men fått avslag. 
De sier de ikke har midler.»

Både Norsk Fosterhjemsforening og 
Bufetat har samlinger med forskjellige 
temaer for fosterhjem. Disse var det 
flere av fosterhjemmene som uttrykte 
begeistring for og var veldig fornøyd 
med. 

«Også var det fosterhjemshelg for en 
måned siden med fokus på barn fra 
[land]. Vi fikk vite en del om hvordan 
man kan integrere barna i lokalmiljøet og 
hvordan høytidsdager kan bli en del av 
tradisjonene i familiene. Hos oss har vi 
ikke hatt noen spesiell oppfølging om det 
å ha et barn fra [land].»

«De fosterhjemshelgene er veldig ok. 
Da kan man snakke friere om hvordan 
det er å være fosterhjem. Nå snakker jeg 
om de helgene som Bufetat og fosterhjems-
foreningen har sammen, eller er de bare 
Bufetat som har det? Det er fast hver 
første helg i november hvert år. Det er 40-
50 som er der.»

Barnets beste
I det profesjonelle fosterhjemsarbeidet 
og blant sosialarbeidere i fosterhjemsfel-
tet i Norge er det, etter hva jeg har 
erfart, en holdning at det «unike» ved 
barnet må beholdes ved plassering ut av 
hjemmet, at identiteten ikke må røres, 
at det er til «barnets beste» at det får 
kjenne sin bakgrunn og beholde og 
videreføre en tilknytning til hjemland, 
opprinnelsesfamilie mv. Dette knyttes 
for det første til lovverket og overord-
nede målsettinger for fosterhjemsarbei-
det. Dernest også til teorier om hva 
som fremmer barns utvikling når de 
plasseres ut av hjemmet. 
(Schofield&Beek 2006, side 9 ff.) 

Hvorfor er det da så mange av de 
fosterhjemmene jeg intervjuet som sier 
at de ikke ivaretar barnas kulturelle 
bakgrunn, at barneverntjenesten ikke 
har kunnskap om barnas kulturelle 
bakgrunn, og at det ikke er fokus på 
ivaretagelse av barnets kulturelle 
bakgrunn i veiledning? Og hvordan 
samsvarer dette med hensynet til 
barnets beste? 

Da jeg intervjuet fosterhjemmene, 
hørte jeg fosterhjem som har gode 
intensjoner med sitt arbeid som 
fosterhjem. De forteller om ivaretagelse 
av barnet utfra deres syn på «barnets 
beste»: for eksempel at barnet får god 
tilknytning til fosterhjemmet, til sitt 
nye oppvekststed og lokalmiljø. At 
barnet ikke får ivaretatt sine kulturelle 
behov, som språk og religion, forklares 
med at det er andre ting som tar opp 
plass: Kanskje hadde barnet vansker på 
skolen, en sykdom som skulle følges 
opp, eller kanskje var det barnet selv 
som ikke ønsket å være «annerledes». 
Hensynet til barnets beste innebærer 
også en individuell vurdering av hva 
som er til det beste for det enkelte 
barn. Barnets beste er et begrep som 
går igjen i både sosialt arbeid og 
barnerett, og gjenspeiler barnets 
samfunnsverdi (Stang 2007, side 181). 
Hva man mener er til barnets beste, vil 
avhenge av for eksempel menneskesyn, 
normer og verdier.

Archard og Skivenes (2010:44 og 
49) peker på at det er vanskelig å finne 
klare og omforente forståelser av hva 
som er til barnets beste. For det første, 
er det vanskelig å forutse hvilken 
utvikling et barn vil ha. For det andre 
kan en lege, en psykolog eller en 
sosialarbeider komme til vidt forskjellig 
konklusjon av hva som er et barns 
beste. I tillegg kommer juristen – 
enten som nemndsleder i Fylkes-
nemnda eller som dommer i tingrett, 
lagmannsrett og ev. høyesterett – og 
skal ta avgjørelser som også er fattet  
på bakgrunn av barnets beste. For det 
tredje skal barnets foreldre uttale seg 
om hva de ser som barnets beste, og 
det blir lagt mer og mer vekt på at 
barnets egen mening skal tillegges  
vekt.
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Holdninger til ideen om 
barnets beste
Det har lenge vært snakk om at 
hensynet til barnets beste er blitt en del 
av barnevernets doxa; til noe vi tar som 
en selvfølge og ikke setter spørsmåls-
tegn ved. Dette er i ferd med å endres. 
BLD skriver at de vil vurdere om og i 
tilfelle hvordan prinsippene, som 
barnets beste baseres på, kan presiseres 
ytterligere i barnevernloven (Prop. 106 
L., side 83). En ytterligere presisering 
vil kunne føre til at de kommunale 
barneverntjenestene og Bufetat får en 
felles forståelse av innholdet i betydnin-
gen av begrepet «barnets beste». Det 
kan bidra til at fosterhjemmet etter 
hvert kan møte de samme holdninger 
til ideen om barnets beste. Det innebæ-
rer syn på oppdragelse og syn på 
hvordan barnets kulturelle bakgrunn 
best kan ivaretas under opplæring og 
veiledning i oppdraget som fosterhjem. 
Det bør vurderes, om en tydeliggjøring 
av hvordan fosterhjem best kan ivareta 
minoritetsbarns kulturelle bakgrunn 

under oppdraget som fosterhjem, hører 
hjemme i en slik presisering. 

Barnets beste i praksis
Både funn fra min spørreundersøkelse 
og Fosterhjemsundersøkelsen 2010 
(Synovate 2011, side 8) viser at foster-
foreldre har et relativt høyt utdannings-
nivå. De aller fleste konsulenter i 
kommunenes barneverntjeneste10 og 
Bufetats fosterhjemstjenester har 3-årig 
utdanning, gjerne barnevernspedagog 
eller sosionom. Når BLD våren 2013 i 
forslag til endringer i barnevernloven 
foreslår at Bufdir skal bli overordnet 
fagorgan for barnevernet, ligger derfor 
alt til rette for at et økt fokus på fag og 
fagutvikling i alle ledd i barnevernet 
kan ivaretas av de ulike nivåene. Som et 
direktorat for det statlige barnevernet 
siden 2004, har Bufdir et potensiale til 
å påta seg å utvide sitt arbeid. Videre 
ligger det et stort potensiale for å heve 
den faglige standarden i hele barne-
vernsfeltet med en så stor andel 
faglærte.

Den kommunale barneverntjeneste 
har et lovpålagt ansvar11 for oppvekst-
vil kårene til alle barn som bor i kom-
mun en. De skal, når barn plasseres i 
fosterhjem, sikre god oppfølging12 av 
alle barn som bor fosterhjem og skal 
med hjemmel i forskrift13 til barnevern-
loven følge opp fosterhjemmet med 
nødvendig råd og veiledning i 
forbindelse med plasseringen av det 
enkelte barn så lenge plasseringen varer. 
Bufetats fosterhjemstjeneste har ikke 
det samme ansvaret, men skal etter 
anmodning fra barneverntjenesten i 
kommunen bistå med plassering av 
barn utenfor hjemmet. 

Kommunal barneverntjeneste har 
altså et direkte lovpålagt ansvar overfor 
barna og deres foreldre, herunder 
fosterforeldre, mens Bufetat skal bistå 
kommunen, dersom kommunen ber 
om det. Her gjør i tillegg ulike fagsyn 
seg gjeldende, ulik håndtering av 
økonomiske midler og ulik forståelse av 
roller. Her kommer også hensynet til 
barnets beste inn, og jeg tror at også 
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den tause kunnskapen kommer inn 
som en faktor som gjør at faglige 
vurderinger kan bli oversett eller satt til 
side. Jeg vet at det er vanskelig å 
predikere et barns utvikling, og hva 
som er til det beste for barnet, vil være 
ulikt avhengig av ståsted. Det blir 
derfor i praksis opp til den enkelte 
barnevernstjeneste å veie for og imot 
hva som taler for barnets beste. For å 
kunne uttale seg om barnets beste, må 
barneverntjenesten følge barnets 
utvikling og sikre at barnet får god 
omsorg. 

Eksempler fra praksis
I 2013 er Helsetilsynet ved fylkes-
mannsembetene pålagt å gjennomføre 
et landsomfattende tilsyn med barn 
som bor i fosterhjem, og blant annet 
«undersøke hvordan barneverntjenester 
sikrer at barn i kommunale fosterhjem 

får trygg og god omsorg», og også 
undersøke «hvordan kommunene 
arbeider med oppfølging, kontroll og 
veiledning i fosterhjemmene»14. Per juli 
2013 er rapporter fra 20 av tilsynene 
gjort tilgjengelig på Helsetilsynets 
hjemmesider15. Ved for eksempel 
tilsynet i Sør-Odal kommune og Alna 
bydel i Oslo kommune er det ikke 
funnet avvik. Ved to andre tilsyn, 
begge i Troms fylke, er det funnet flere 
alvorlige avvik med barneverntjenes-
tens oppfølging:

•  I Dyrøy og Sørreisa kommuner var 
det for eksempel ikke gjennomført 
tilstrekkelig antall besøk av barnet i 
fosterhjemmet; informasjon om 
barnet ble ikke skrevet ned og 
dokumentert etter besøkene; og 
«kommunen dokumenterer ikke 
faglige vurderinger som ligger til 

grunn for barnevern tjenestens 
beslutninger»16.

•  I Tromsø kommune er det utar bei det 
skriftlige rutiner for antall besøk i 
fosterhjemmet, men disse blir ikke 
fulgt. Videre fremgår det, at det ikke 
er gjennomført tilstrekkelige besøk i 
fosterhjemmet i 50 barnevernssaker.

•  Ingen av de to kommunene bruker 
planer som blir utarbeidet aktivt.

Når barneverntjenesten ikke besøker 
fosterhjemmet og får følge fosterbar-
nets utvikling er det vanskelig å lage 
gode planer for fosterhjemmets videre 
omsorgsarbeid. Når de planene som 
finnes i det videre ikke blir brukt, kan 
fosterhjemmets omsorgsutøvelse bli 
preget av diskontinuitet. Beskrivelsen 
av omsorgen kan også bære preg av 
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Fotnoter

1    Begrepet «livsverden» kommer fra fenomeno-
logien, og betegner den verden hver og en av 
oss lever i. Vår livsverden er i stadig endring, 
og nye erfaringer endrer eller forkaster våre 
tidligere erfaringer.

2    Herunder også barnets etniske, religiøse og 
språklige bakgrunn.

3    Jamfør barnevernloven § 4-15

4     Dom fra Høyesterett. Dokumentnummer 
HR-1997-9-B. Publisert Rt-1997-170.

5   Tidligere Bufetats fagteam.

6    Tildelingsbrevet er en viktig del av BLD sin 
virksomhetsstyring av Bufdir. I tildelingsbre-
vene fastsettes bl.a. utgifts- og inntektsram-
mer, budsjettfullmakter, resultatmål og 
rapporteringskrav. Kilde: http://www.
regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/tildelings-
brev-2.html?id=467877.

7   Min understreking da dette er noe nytt. 

8     PRIDE er Bufetats rekrutterings- og 
opplæringsprogram for potensielle foster-
hjem.

9    «Å være fosterhjem for barn med annen 
etnisk bakgrunn enn norsk»

10    Jamfør http://www.ssb.no/sosiale-forhold-
og-kriminalitet/statistikker/barnevernp/aar.

11  Jamfør barnevernloven § 1-1.

12   Jamfør barnevernloven §§ 4-5 og 4-16.

13   Jamfør forskrift om fosterhjem § 7.

14   Jamfør tildelingsbrev til Helsetilsynet for 
2013, ref. http://www.helsetilsynet.no/
upload/om_helsetilsynet/styringsdok/
hod_tildelingsbrev_helsetilsynet2013.pdf. 

15   http://www.heletilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsyn
srapporter/?landsomfattende=2013 
Oppfølging av barn i fosterhjem.

16  Jamfør http://www.helsetilsynet.no/no/
Tilsyn/Tilsynsrapporter/Troms/2013/
Dyroy-og-Sorreisa-kommuner-oppfolging-
av-barn-i-fosterhjem-2013-2013/.

tilfeldigheter og taus kunnskap, på 
samme måte som grunnleggende 
antagelser, og blir kanskje i liten grad 
ikke kommunisert ut.

Er det slik med hensynet til barnets 
beste også? Blir ikke hensynet til 
barnets beste kommunisert ut fordi 
begrepet er for vagt? Fordi det ikke er 
tydelig for verken barneverntjenesten, 
fosterhjemstjenesten eller fosterhjem-
mene hva som er til barnets beste, tar 
alle det for gitt at det man gjør er til 
barnets beste?

Oppsummering
Både den kommunale barneverntjenes-
ten, Bufetats enheter for inntak og 
fosterhjemsrekruttering og fosterhjem-
mene må ha mer fokus på ivaretagelse 
av minoritetsbarns kulturelle bak-
grunn. Funn fra min undersøkelse viser 
store mangler både ved opplæring og 

veiled ning, samt forståelse av innholdet 
i hensynet til barnets beste. Jeg tror at 
bruken av begrepet «barnets beste» må 
bevege seg videre. Det er en god 
intensjon når BLD nå vil konkretisere 
innholdet i begrepet. Når dette gjøres, 
må det være tydelig og målbart, og 
kommuniseres i hele fosterhjemsorga-
nisasjonen. Videre kan Helsetilsynets 
standardiserte og overordene tilsyn 
med barneverntjenesten gjøre at 
manglene kommer frem i lyset.
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