
 

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.

Netthets av fosterforeldre og barnevernsansatte

Bakgrunnen
Foreldre som mister omsorgen for 
barna sine, uttrykker ofte mye fru  
strasjon. De opplever gjerne situa  
sjonen som urettferdig og de føler at 
de har blitt behandlet dårlig av barne   
vernstjenesten. Tidligere var ikke denne 
frustrasjonen og sorgen over å ha 
mistet omsorgen for barna sine syn  
lig for andre enn barnevernstjenes
ten, og av og til for fosterforeldre. 

De siste årene har mange foreldre 
som har barn i fosterhjem, benyttet 
sosiale medier til å belyse saken sin, 
og eksponere barnevernstjenester og 
den enkelte saksbehandler i barne
vernstjenesten.  Det er blitt dannet 
nettsamfunn på blant annet face
book, der foreldre har fått uttrykt 
den urettferdighet de mener de er 
utsatt for. Disse gruppene er et «ekko  
kammer» der like meninger blir ut  
vekslet, og «sannheter» blir tolket 
frem. Disse gruppene bidrar ikke til 
en vanlig samfunnsdebatt der man 
kan få ulike meninger og verdier 
inn i debatten. Hvis noen i gruppen 
stiller kritiske spørsmål til påstan
dene mot barnevernet, blir vedkom
mende fort utestengt av gruppen. 
På den måten får «ekkokammeret» 
fortsette, og kun de samme påstan
dene blir belyst. 

Dessverre er disse gruppene også 
blitt en offentlig gapestokk der saks  
behandlere, sakkyndige og barne
vernsledere blir hengt ut. Det har 
også hendt at fosterforeldre blir 
hengt ut med navn, bilde og adresse. 
Barn som er under barnevernets 
omsorg blir også eksponert med 
bilder, navn og det skrives om for  
eldrenes kamp for å få dem hjem. 

Første henvendelse
For 10 år siden ble vi fosterforeldre 
for en liten jente som da var 1 år. 
Hun har hatt sporadisk kontakt med 
biologisk familie opp igjennom opp  
veksten. Biologisk familie har jevnlig 
kjørt tilbakeføringssaker i fylkesnemn
da, og anket flere ganger til Tingret
ten. Jenta ser på oss som sine psykolo
giske foreldre og kaller oss for mamma 
og pappa. Foreldre blir kun kalt med 
navn etter jentas ønske. Dette er 
selvsagt sårt for dem, men vi opplever 
at de respekterer det. Vi synes vi 
samarbeider greit med foreldrene, og 
de er hyggelige mot oss når vi har 
samvær. 

I det siste har foreldre lagt ut 
bilder av jenta på facebook og skrevet 
hvordan de har kjempet for datteren 
sin i 10 år. De har lagt ut saksdoku
menter og vedtak fra fylkesnemnda. 
Der står det sensitive opplysninger om 
barnet, men også om dem selv. Jenta 
vet foreløpig ikke om det (hun er ikke 
på facebook), men vi vet at foreldre av 
hennes venninner har sett det. Noen 
har kommet til oss og sagt at de har 
sett jenta vår på facebook og at vi må 
få det fjernet.  Vi ønsker selvsagt å 
skjerme jenta vår for dette, men føler 
oss litt maktesløse.

Har foreldre til barn i fosterhjem 
lov til å gjøre dette? Vi har gitt beskjed 
til barnevernet, men de sier at det er 
ikke mye de kan gjøre siden foreldrene 
fremdeles har foreldreansvaret. Hva 
kan vi gjøre?  

Svar
Dessverre opplever mange foster
barn å bli eksponert i offentlige 
sosiale medier eller forum med 

Gjennom sosiale medier, som er åpne for alle, kan 
foreldre til barn i fosterhjem eksponere sin historie 
for «hele verden». Gjennom det som har blitt en 
offentlig gapestokk, deles både det som er sant og 
ikke sant, og det som utgjør sensitiv informasjon om 
andre. 
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bilder og deres historie. Barnevernstje
nesten har rett i at foreldre har lov til å 
legge ut bilder av barna sine i sosiale 
medier med den bakgrunn at de frem  
deles har foreldreansvaret. Men; det å 
legge ut sensitive opplysninger om  
barnets bakgrunn for plassering i foster  
hjem, er brudd på barnets personvern. 
Barnevernet har overtatt omsorgen for 
barnet, og deres jobb er å beskytte 
barnet. Barnets personvern og integri
tet skal ivaretas, og det er barnevernets 
ansvar. Barn har rett til privatliv.  I 
FNs  barnekonvensjon artikkel 12 og 
16 står det:

«Barnet har rett til å si sin mening i 
alt som vedrører dem, og deres men  
inger skal tillegges vekt.»

«Barnet skal ikke utsettes for tilfel  
dig eller ulovlig innblanding i sitt privat  
liv. Det skal beskyttes mot ulovlig angrep 
mot ære og omdømme.»

Jenta deres har ikke gitt samtykke 
til at foreldrene legger ut bilder og 
sensitive opplysninger om henne. 

Fylkesnemndsvedtak og rettsdoku
menter er unntatt offentligheten og 
skal derfor ikke publiseres offentlig. 
Dette kan omhandle straffeloven  

§ 267 der det står at den som krenker 
privatlivets fred ved å gi offentlig 
meddelelse om personlige forhold, kan 
straffes med bot eller fengsel. Foreldre 
har i utgangspunktet ikke taushetsplikt 
når dokumentet inneholder informa
sjon om dem selv, men her omhandler 
det også et barn som de ikke har om  
sorgen for. 

Barnevernet må kalle inn til møte 
med foreldrene og forklare dem at de 
krenker barnet med deres utspill i sosi  
ale medier. Foreldrene viser dårlig 
døm mekraft, og tenker mest sannsyn
lig ikke på konsekvensene det får for 
jenta. Hvis foreldrene ikke godtar et 
forbud mot publisering og ekspone
ring av jenta i sosiale medier, må 
barnevernet vurdere om dette skal tas 
til fylkesnemnda. Eventuelt vurdere 
om de skal søke om fratakelse av 
foreldreansvar.  Det er viktig at dere 
som fosterforeldre tar skjermbilder av 
det som blir lagt ut, slik at det kan 
dokumenteres i en eventuell fylkes
nemndsak. Etter at dere har tatt skjerm  
bilder, kan dere eller barnevernet rap  
portere til facebook og be dem fjerne 
innlegget.

Andre henvendelse
Vi har vært fosterforeldre i 3 år til en 
gutt på 6 år. Det har vært en tøff og 
krevende plassering, men nå ser det ut til 
å gå bedre. Vi har aldri fått til et godt 
samarbeid med foreldrene til gutten. Det 
første året bodde vi på «sperret adresse» 
fordi barnevernet var redd for at han 
skulle bli kidnappet. Etter Tingretten ble 
det opphevet, og de vet nå hvor vi bor. 
De har aldri oppsøkt oss, men vi har 
samvær på nøytralt sted med tilsyn. 

For noen uker siden ble vi oppringt 
av saksbehandler som kunne opplyse om 
at hun hadde kommet over en side på 
facebook der det var et bilde av oss med 
navnet vårt under. Dette var en offentlig 
barnevernsfiendtlig side, og innlegget 
inneholdt flere trusler om vold. Vi gikk 
inn på siden og fant bilde av oss som 
guttens far hadde lagt ut der. Teksten 
var. «Disse har stjålet gutten min». 
Videre skrev han hvordan vi hadde løyet 
om han i retten og gjort slik at han ikke 
fikk se gutten sin mer. (Far har kun 2 
samvær i året på 2 timer) Under inn  
legget var det mange kommentarer og 
noen hadde skrevet at de ønsket oss døde. 
En skrev at han ville ha hentet barnet og 



 

gitt oss som fortjent. Flere uttrykte sinne 
og opp fordret far til å hente sønnen sin 
(kid nappe), og noen tilbydde seg å 
hjelpe ham med å gjennomføre 
kidnapp ingen. 

Dette var selvsagt veldig ubehagelig 
og vi ringte saksbehandler samme dag. 
Hun tok det opp med ledelsen, og de 
valgte å kalle far inn til en sam tale. Far 
beklaget det hele og lovet at det ikke 
skulle gjenta seg. For få dager siden 
skjedde det igjen, og vi kontaktet 
saks behandler. Hun var usikker på hva 
de skulle gjøre nå. Vi er selvsagt redde, 
og ønsker helst å flytte på sperret adresse 
igjen. Hva gjør vi? 

Svar
Trusler om vold og oppfordring til å 
bryte loven er ulovlig. Ansatte i barne  
 vernstjenesten er beskyttet og ivaretatt 
av arbeidsgiver når de blir utsatt for 
trusler om vold på nett. Der finnes 
egne retningslinjer som arbeidsgiver 
skal følge når arbeidstaker opplever 
trusler om vold. Fosterforeldre er ikke 
arbeidstakere, men oppdragstakere. 
Dere skal likevel ivaretas av barne
vernstjenesten. Barnevernet bør an  
melde forholdet til politiet på vegne 
av dere. Dere må gjerne bistå barne
vernstjenesten med å anmelde for  
holdet siden dere er fornærmet i 
saken, men barnevernstjenesten bør 
anmelde på vegne av dere som opp  
dragstakere. Når barnevernstjenesten 
anmelder på vegne av dere, fritar de 
dere for ansvaret i forhold til far. Dere 
skal ha samvær med far i fremtiden, 
og da kan det være greit at det er ikke 
dere som har anmeldt, men barnever
net. 

Det er viktig at bevis blir sikret med 
at dere tar skjermbilder. Sørg for å 
notere ned dato og tidspunkt for pub  
liseringen. Barnevernet bør være med 
når dere avgir forklaring slik at dere blir 
fritatt for taushetsplikten og får gitt 
politiet all nødvendig informasjon. Det 
går an å anmelde for hen synsløs atferd, 
brudd på personvern loven og/eller for å 
ha offentlig krenket privatlivets fred. I 
deres tilfelle så er det ikke far som har 

fremsatt trusler mot dere, så her må det 
gjerne flere anmeldelser til. Problemet 
er ofte at personer opererer med falske 
profiler på nett, og kan være vanskelig å 
få anmeldt. Men den problemstillingen 
kan dere overlate til politiet. Politiet 
kan også vurdere om dere skal få 
besøksforbud mot dem som har frem  
satt truslene. Dere kan også få tilbud 
om voldsalarm som er koblet direkte til 
politiet. 

Videre bør barnevernet kalle inn far 
til nytt møte og prøve å få til en løs  
ning. Barnevernet kan avlyse et samvær 
på grunnlag av situasjonen, og kan vur  
dere om de skal ta saken til fylkesnemn
da for å gå for null sam vær. Når det 
gjelder sperret adresse må dette også 
avgjøres i fylkesnemnda. Det går an å 
få hemmelig adresse slik at dere ikke 
kan søkes opp på nett. Dette kan poli  
tiet være behjelpelig med.  

Selv om det er vanskelig, oppford
rer vi dere til å gå i dialog med far 
sammen med barnevernet. Noen 
ganger hjelper det å ha et samarbeids
møte og la alle partene få forklare sin 
side av saken. Ofte er det mye fru  
strasjon som ligger bak disse innleg  
g ene i sosiale medier. Hvis far får føl  
elsen av å bli hørt i sin sak, og kanskje 
få noe forståelse, så kan dette dempe 
hans frustrasjon. Dette kan igjen 
hindre fremtidige innlegg i sosiale 
medier. 

Fokus på temaet
19 april i år var Norsk Fosterhjems
forening i rådslagsmøte med KS 
(interesseorganisasjon for kommu
nene) og Barne, ungdoms og 
familie direkto ratet (Bufdir)  i forhold 
til nett hets, vold og trusler mot barne   
verns ansatte og fosterforeldre. 

Norsk Fosterhjemsforening har 
lenge meldt bekymring til Bufdir og 
KS om utvik  lingen i sosiale medier der 
foster  barn og fosterforeldre opplever 
nett  hets. I dag finnes det ikke 
retnings linjer som ivaretar oppdragsta
kere når de opp lever netthets. Tilstede 
var også Kripos og de har opprettet en 
egen nett patrulje som overvåker flere 
sider og grupper på nett. De fortalte 
også at poli tiet kan kalle inn personer 
som driver med netthets for en 
bekymrings samtale, slik at de vet at de 
er under overvåking. 

De kom med tips til fosterforeldre 
og barnevernsansatte som blir utsatt 
for netthets.
•   Ta alltid skjermbilder av innlegget.
•  Informer barnevernsleder eller 

nærmeste leder. 
•  Anmeld alle innlegg som oppleves 

truende eller trakasserende.

Norsk Fosterhjemsforening går inn 
for at det er barnevernet som anmel
der på vegne av fosterforeldrene. 
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