
 

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.

Når familien trår til

Barnevernet er i dag gjennom for  
skrift pålagt å søke etter fosterhjem i 
barnets slekt eller nære nettverk. 
Det kan være at barnevernet finner 
plass for barnet hos en onkel og 
tante, besteforeldre, hos venner og 
bekjente av familien, eller hos en 
lærer. En av grunnene til dette 
kravet som barnevernet ble pålagt 
for noen år tilbake, er at slektsplas
seringer viser seg som mer stabile 
enn ordinære plasseringer. Forsk
ningen viser dessuten at barn som 
har fått bo hos familien og i det 
nære nettverket til familien, er 
mindre belastet med psykiske pro  
blemer seinere i livet enn andre 
fosterbarn.  Dette kan henge sam  
men med at det kan oppleves som 
trau matisk for et barn å skulle flytte 
til helt fremmede mennesker. 

Slekts og nettverksplasseringer 
har også utfordringer  og gjerne 
andre enn ordinære fosterhjem. Det 
er disse utfordringene som speiler 
seg i henvendelsene vi får på råd  
givningstjenesten fra slektsfoster
foreldre. Her er noen slike pro
blemstillinger:

Første henvendelse:
Jeg skal bli fostermor til mitt barne-
barn på fem år. Jeg ser for meg at det 
kan bli vanskelig fordi barnets mor, 
og samtidig min datter, har store 
problemer med rus. Det har vært en 
belastning for meg og min mann i alle 
år. Jeg ble enke for to år siden i en 
alder av 57 år, og skal nå alene påta 
meg ansvaret for barnebarnet mitt. 
Jeg er klar for oppgaven fordi jeg i 
lang tid har sett at det ikke er bra for 
barnebarnet mitt å bo hos sin mor, 

samtidig som jeg gruer meg. Det er en 
stor oppgave å bli småbarnsmor igjen, 
men framfor alt er jeg redd for at jeg 
ikke klarer å holde datteren min unna 
når hun er ruset. Hvordan bør jeg gå 
fram overfor henne? Jeg vil helst ikke 
blande barnevernet inn i alt som 
skjer.

Svar: 
Vi forstår at det er en krevende 
situa sjon du er blitt satt i, samtidig 
som du så gjerne vil hjelpe til i den 
vanskelige situasjonen som er i 
fami lien. Det er ofte bedre for 
barnet å kunne bo i kjente omgivel
ser, men hvis konfliktene er store i 
familien, så bør plasseringen vur  
deres mer nøye. Du bør også vur  
dere det nøye ut i fra din egen situa  
sjon. Selv om det er bedre for barnet, 
så er det ikke gitt at det er en god 
situasjon for de voksne. De skal 
kanskje daglig ha kontakt med for  
eldre, og  samtidig skal de klare å 
reparere barnet fra de sår det er blitt 
påført. Det kan bli et høyt konflikt
nivå, og samtidig foregår alt dette 
innenfor en og samme familie. Du 
må tenke deg godt om, for det er 
ingen selvfølge at du skal påta deg 
dette store ansvaret. Det er heller 
ikke sikkert at det er til det beste for 
barnebarnet ditt.

Vi anbefaler at du tar kontakt 
med barnevernstjenesten og disku
terer alle disse usikre situasjonene 
som kan oppstå fordi du kommer i 
en dobbeltrolle som mor og beste
mor. Hvis du fremdeles velger å gå 
inn i oppdraget, må barnevernet 
hjelpe deg med å finne løsninger på 
problemene. Fosterhjem i slekt og 

Til rådgivningstjenesten kommer det telefoner fra 
både ordinære og spesielle fosterhjem. Sistnevnte 
kan for eksempel være minoritetsetniske fosterhjem 
eller slekts- og nettverksfosterhjem. I det siste har 
det kommet mange henvendelser fra fosterhjem 
som representerer slekten til barnet.
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nettverk trenger like mye støtte og opp  
følging som ordinære fosterhjem  og 
på mange måter mer. De har ofte andre 
utfordringer enn ordinære fosterhjem, 
og det er viktig at barnevernstjenesten 
bi drar til løsninger på disse utfordringene.  

Du må dessuten lage en avtale med 
barnevernet slik at du får både arbeids
godtgjørelse, utgiftsgodtgjørelse og av  
tale om veiledning. Det kan også være 
nødvendig med frikjøp en periode. 
Det er viktig at avtalen kommer på 
plass før barnet flytter inn. 

Andre henvendelse:
Jeg er niese til et barn som jeg og min 
mann har blitt fosterforeldre for. Vi 
deltok på et familierådsmøte der alle i 
familien ble spurt om hva de kunne 
bidra med overfor jenta som er 3 år. Vi 
endte opp med å si at vi kunne bli 
fosterhjem for henne. Hun har flyttet  
inn og alt går veldig bra så langt. 
Problemet er at barnevernet vil at en av 
oss skal være hjemme med henne det 
første året. Dette kom ikke fram før hun 
hadde flyttet til oss. Alt gikk så fort. 
Problemet er at min mann er student på 
siste året, og jeg har en jobb som jeg helst 
ikke vil ta permisjon fra. Jeg regner med 
at jeg i løpet av neste år vil få en annen 
stilling, noe som er en del av min 
utviklingsplan . Kan vi nekte å ha henne 
hjemme første året, eller kan det føre til 
at barnevernet finner nye fosterforeldre? 
Barnet har vært i barnehage siste året, og 
vi mener at hun bør søkes inn i barne-
hage der vi bor. I en overgangsfase er vi 
villig til å kjøre henne til den barneha-
gen hun har plass i nå, selv om vi vil 
bruke nesten to timer på dette hver dag. 
Hvordan går vi fram overfor barnever-
net?

Svar:
Å rekruttere fosterhjem i familien og 
nettverket til et barn, blir gjerne gjort 
gjennom et familierådsmøte. På et 
slikt møte kan barnevernstjenesten få 
fram hvordan de forskjellige familie
medlemmene kan bidra for å hjelpe 

barnet, og forhåpentligvis finne noen 
som kan bli barnets fosterforeldre. 
Ulempen er at de som er på møtet, 
kanskje føler at noen må si ja til denne 
viktige oppgaven, og at man derfor 
bestemmer seg for noe som ikke er 
godt nok gjennomtenkt. Det kan 
høres ut som det er det som har skjedd 
hos dere. 

Dere tok det for gitt at barnet 
skulle fortsette å gå i barnehage, mens 
barnevernstjenesten tok det som en 
selvfølge at en av dere skulle være 
hjemme med henne første året. Det er 
ikke gitt at det er best for barnet å 
være hjemme. Det kan hende at det er 
bra for henne å forsette å gå i den 
barnehagen hun nå går i. Kanskje 
trenger hun den stabiliteten som det 
gir henne? Det er nok mer betenkelig 
om hun må begynne i en ny barne 
hage nå som hun samtidig skal få et 
nytt hjem. Det er viktig å finne en 
løsning som er den beste for barnet. 
Hvis dere ikke kan bidra til dette, må 
dere finne noen andre i familien som 
er mer egnet til å påta seg oppgaven, 
eventuelt noen utenforstående. 

Vi anbefaler dere å be om et møte 
med barnevernstjenesten så snart som 
mulig der barnets beste diskuteres. 
Hvis det beste for henne er å gå i 
nåværende barnehage, og det er mulig 
for dere å kjøre henne til og fra, bør 
dere få en kompensasjon for dette i 
form at et delvis frikjøp. Barnevernet 
må også betale bilgodtgjørelse pr. km 
slik de ellers skal gjøre ved ekstra 
kjøring. Selv om fosterhjemmet til  
hører familien til barnet, er det ikke 
meningen at barnevernet ikke skal 
betale det de ellers ville måtte betale 
for i et ordinært fosterhjem. Det er 
viktig at slektsfosterhjem setter seg inn 
i disse rettighetene de har som foster
hjem. 

Avslutningsvis
Det er nylig lagt fram en proposisjon 
med forslag til endringer i barnevern
loven. Regjeringen kaller det en 

barne vernsreform. I denne reformen er 
det blant annet foreslått at det skal 
lov festes at barnevernet først skal prøve 
å finne fosterhjem til et barn i barnets 
slekt og nettverk. I dag pålegges 
barne vernstjenesten dette i forskrifts
form. Norsk Fosterhjemsforening 
støtter synet på at det er viktig å 
utrede barnas familie og nettverk som 
mulige fosterhjem, men stiller spørs
målstegn ved hvorfor dette nå skal 
lovfestes. Har det noe med økonomi å 
gjøre? Det er naturlig å spørre om 
dette all den tid slektsfosterhjem er 
fosterhjem hvor barnevernet tradisjo
nelt har satt inn sparsomt med tiltak. 

Mange av slektsfosterhjemmene har 
vært mer selvgående enn de ordinære 
fosterhjemmene. Dette kan henge 
sammen med at familien er redd for at 
innblanding kan føre til at barnet må 
flytte til fremmede mennesker. De tier 
derfor heller om de problemene som 
måtte oppstå. 

Et annet viktig spørsmål å stille, er 
om kravene til egnethet minskes når 
man i enda større grad skal bestrebe 
seg på å finne slektsfosterhjem. Det er 
ingen selvfølge at slektninger og be  
kjente gir god nok omsorg til barnet. 
Norsk Fosterhjemsforening har be  
strebet seg på å bidra til rekrutter ingen 
med et ærlig bilde av hva som kreves 
av fosterhjem og at man bør ha en 
egnethet for denne oppgaven. Dette 
for å forhindre utilsiktet flytt ing av 
barnet. Nå har vi følelsen av at vi tar 
noen steg tilbake fordi viktig heten av 
egnethet blir borte i rekrutteringen. 

I den nylig framlagte proposi sjonen 
står det at slekts og nettverks rekrut
teringer ofte vil være mindre krevende 
enn rekruttering av andre fosterhjem. 
Da må vi spørre, for hvem? Her er det 
viktig at det er barnets beste som skal 
avgjøre om man skal rekruttere slekts  
 foster hjem, ikke om det er mindre 
krevende for barneverns tjenesten. 


