
Lajla Husvik 

Spør rådgiver

?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.
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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 

Mot slutten av året
Norsk Fosterhjemsforening teller og 
oppsummerer på rådgivningen nå mot 
slutten av året. Så mye kjærlighet, raushet 
og kreativitet som jeg har fått innblikk i. 
Fosterhjem som er ressurshjem og som får 
mirakler til å skje. Men fosterhjem består 
av mennesker, på godt og vondt, og i 
perioder er de helt avhengig av oppfølging 
for at det skal gå.

Heldigvis har jeg vært i barnevernet i en 
mannsalder, så jeg vet at barnevern er 
fryktelig krevende å arbeide med. Jeg vet at 
det jobber ansvarlige og kompetente folk i 
barnevernet. Det er en god erfaring når jeg 
sitter på rådgivningen, for her får jeg også 
høre helt utrolige historier om det som ikke 
fungerer. De områdene som er størst i 
antall, er de jeg har oppsummert under.

Flytting av fosterbarn
Dette er den problemstillingen det virkelig 
har vært for mange henvendelser om. Det 
er barnevernet som flytter barnet til annet 
fosterhjem i over halvparten av sakene. 
Fosterforeldre sier opp avtalen i litt over en 
tredel og resten av flyttesakene er tilbakefø-
ring til foreldre.

Samarbeidsproblemer og konflikter er 
det fosterforeldre tror er viktigste årsak når 
barnevernet tar barnet fra dem. Mange kan 
fortelle at de tror de har vært for ivrige og 
utålmodige og mener at de har stått for 
mye på for å få hjelp til fosterbarnet. 
Fosterforeldre forteller at de har mast om 
hjelp og oppfølging. Noen mener at det er 
for dårlig kompetanse i forhold til det de 
hadde forventet av barnevernet.

Når barnevernet flytter barnet, skjer det 
ofte på dramatiske måter. Fosterforeldre 
forteller at de er blir sagt opp med øyeblik-
kelig virkning, de er blitt sagt opp på 
telefon, de får ingen begrunnelse, de får 
ikke snakke med barnet først, noen forteller 
at barnevernet har hentet barnet på skolen. 
Fosterforeldre forteller at de føler seg 
overkjørt. Fostersøsken sitter igjen og har 
mistet søster eller bror som bare er tatt ut 
av verden, akkurat som en ting. Andre kan 
fortelle at ungdommer blir flyttet etter at 
de har hatt en samtale med barnevernet. 

Noen fosterforeldre kan fortelle at i forkant 
av flyttingen var det vanskeligheter i 
fosterhjemmet, som skilsmisse, sykdom 
eller dødsfall i nær slekt. De ba barnevernet 
om hjelp, men opplevde at barnet ble tatt 
bort.

I sakene der fosterforeldre har sagt opp 
avtalen gir de begrunnelser som at det har 
blitt for slitsomt og at de ikke klarer mer. 
Noen klandrer seg selv for at de ikke krevde 
mer av barnevernet. Andre forteller at det 
ble mer krevende enn de var forespeilet og 
at de ikke taklet oppgaven. Andre igjen gir 
som begrunnelse at de føler seg overkjørt av 
barnevernet eller at de ikke orker å slåss 
mot et slikt system.

Brudd på retningslinjene
Barnevernet har lov til å flytte fosterbarn ut 
fra et enkelt vedtak, men det er retningslin-
jer for fremgangsmåten: Flyttingen skal 
utføres forberedt og planmessig i tråd med 
fosterbarnets ønsker og behov, og i 
samarbeid med fosterforeldre og foreldre. 
Retningslinjene følges ikke. Hadde det blitt 
færre flyttinger dersom barnevernet hadde 
tatt seg bedre tid? Erfaringene viser at blir 
et barn først flyttet fra fosterhjemmet en 
gang, øker sjansene for at det skjer flere 
ganger. Dette er en fryktelig alvorlig sak 
som vi må jobbe mer med.

Ettervern
I disse sakene er fosterforeldrene oppgitte 
på ungdommenes vegne. De etterlyser 
retningslinjer for hva ungdommene har 
krav på. Vi får høre at fosterbarn selv må 
betale fosterhjemsoppholdet. Fosterforeldre 
forteller at de ville heller latt barna spare 
det beløpet de skulle betalt hjemme, slik 
mange har latt egne barn gjøre. Barnevernet 
lager ikke nye avtaler med fosterforeldrene 
når ungdommene fyller 18 og de blir 
sittende med en avtale som ikke er gyldig. 
Fosterforeldre reagerer på at deres betingel-
ser blir betydelig svakere, og at dette er med 
på å svekke tryggheten til ungdommene. 
Barnevernet legger ikke opp til at foster-
barn skal få beholde hjemmet sitt som 
andre ungdommer.
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For dårlig
I fjor sommer (2009) kom en lovendring 
som sier at barnevernet skal begrunne 
hvorfor, når de ikke lar en ungdom få 
ettervern. Likevel er det et faktum at 
mange kommuner har klare føringer på at 
barn over 18 år skal ut av barnevernet. 
Noen kommuner lar være å videreføre 
tiltak av økonomiske grunner. Ungdom-
mene overføres til NAV selv om barnever-
net faglig sett mener at de burde tatt 
ansvar. Her trenges det forbedringer. Vi 
har etterlyst et ettervernsrundskriv som 
hjelp til barnvernet. Men det går tregt. 
Norsk Fosterhjemsforening vil jobbe med 
dette i tiden fremover. Vi vet at ettervern 
hjelper. De som får godt ettervern klarer 
seg bedre.

NAV-saker
NAV-sakene handler om pensjon, 
permitteringer og arbeidsledighet, sykdom 
og uførhet. Når dette inntreffer går 
fosterforeldre i tap. Fosterforeldre forteller 
at de har fått feilberegnet fra NAV og får 
krav om tilbakebetaling. De er sjokkert 
over reglene og føler seg misbrukt av det 
offentlige. Fosterforeldre som har stått på 
for det offentlige i årevis forteller at de er 
blitt overrasket over hvor dårlig pensjon 
fosterforeldre får.

Både bevisstgjøring og lovendring 
trengs
Fosterforeldre tror de er i trygge hender 
og stoler på barnevernet. Men saksbe-
handlere i barnevernet har ikke utdanning 
som gjør dem til gode oppdragsgivere. I 
virkeligheten er fosterforeldre overlatt til 
seg selv, de er frilansere. Frilansere er selv 
ansvarlig for å ivareta sine rettigheter i 
arbeidslivet. Lovene er ikke tilpasset 
fosterforeldre. Vi har uttallige ganger 
prøvd å få gehør i Arbeidsdepartementet. 
De svarer at de er klar over problemet, 
men det skjer ingenting. Da må fosterfor-
eldre selv ta ansvaret. Regelverket her er 
kronglete, selv ikke de som har laget 
reglene greier å holde styr på dem (Jf 
stortingsrepresentanter og pensjon). NFF 
skal jobbe mer med disse sakene og ta det 
opp som eget tema over nyttår.

Forsterkning og frikjøp
NFF får telefoner fra foster-
foreldre som sliter, også 
økonomisk. Utgiftsdekningen 
strekker ikke til. Mange har 
barn med store oppfølgings-
behov og det er store 
forskjeller rundt 
omkring i landet, 
hvordan de blir 
verdsatt. Det er 
ulik praksis i 
forsterkning og 
frikjøp. Mye er opp 
til hva fosterforeldre 
krever og hvilken 
holdning saksbe-
handler har, men 
også prioriteringer i 
kommunene. Folk 
hører om andre som 
får bedre betingelser 
og det er ikke bra for 
utviklingen av foster-
hjemsomsorgen.

Når det gjelder funksjonshemmede 
er det mange fosterforeldre som har store 
belastninger. De skulle vært dobbelt 
dekket, for det første ved at det finnes 
gode ordninger på papiret i Norge og i 
tillegg har fosterforeldre barnevernet som 
er ansvarlig for å legge til rette. Mange 
faller mellom systemer som prøver å 
fraskrive seg ansvaret.

Vanskelig tema
Er det å være fosterforeldre en jobb? 
Mange vil svare ja, noen kanskje nei. 
Oppfatningene er mange rundt om i 
landet. Mange av telefonene NFF får 
forteller oss at mange har tøffe dager som 
ikke er lett å kombinere med jobb. En 
fostermor sa at vi blir behandlet som 
klienter og vi er nødt til å ha spisse albuer. 
Noen fosterforeldre er flinke til å verdsette 
det de gjør og få kommunen til å gjøre det 
samme. Mens andre forteller at de blir 
dårlige av å diskutere penger. Det ville 
vært en fordel både for fosterforeldre og 
for barnevernet om det var litt klarere 
retningslinjer. Det har NFF etterspurt, 
men kommunene er selvstendige.  Vi vil 
likevel arbeide for å komme fram til klare 
retningslinjer. 

Det er et 
problem at 
fosterforeldre ikke 
blir gjort oppmerk-
som på at de er som 
frilansere å regne, og at de selv må passe 
på sine rettigheter. Barnevernet har ikke 
kapasitet til å tenke på fosterforeldres 
pensjon, eller til å bekymre seg over hva 
som skjer den dagen forsterkningen ikke 
lenger er nødvendig. Vi har et arbeidsliv 
som ikke er så lett å gå ut og inn av. Det 
er så mye, det å være fosterhjem, derfor er 
det så mye det å følge opp et fosterhjem 
også.

Det er mange store ord om hvor 
fantastisk innsats fosterforeldre gjør. Og 
det er sant, fosterforeldre gjør en fantas-
tisk innsats. Det burde samfunnet 
verdsette i praksis. Det har skjedd ting i 
2010 med mye søkelys på barnevern og 
fosterhjem som gjør at vi skal ha forhåp-
ninger.


