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Tiltak

               Om forfatteren 

•	Renee Thørnblad er utdannet Phd. 
sosiologi og arbeider for tiden som 
forsker ved Rkbu Nord, 
Universitetet i Tromsø. Hun har 
tidligere arbeidet som 
barnevernpedagog, og har 
mange års yrkeserfaring fra 
barnevern.

et offentlig tiltak i private hjem

Slektsfosterhjem som oppvekstarena er i et 
historisk perspektiv endret fra å være en 
privat løsning innen slekts- og familie-
nettverket, til å inngå som en del av 
barnevernets institusjonaliserte omsorgstiltak. 
Hva viser ny forskning om dette tiltaket?

 Slektsfosterhjem - 
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•	av Renee Thørnblad, forsker ved UiT

 2000 2010

 N Prosent N Prosent

Fosterhjem 2815 74,3 5181 76,0

Slektsfosterhjem 647 12,6 1113 16,3

Institusjon 674 13,1 520 7,6

Total 3136 100,0 6814 100,0

Forskriftsendring
I 2004 ble slektsfosterhjem gjennom nye forskrifter for utvelgelse av 
fosterhjem formelt innlemmet som en del av barnevernets omsorgs-
plasseringstiltak. I disse forskriftene blir ulike familiekonstellasjoner 
rangert og fosterhjemsplassering i slekt og nettverk gis prioritet. 

 Forskriftsendringen representerte et vendepunkt i vurdering av 
slekt som mulig fosterhjem. Barnevernet hadde forut for dette lenge 
vært tilbakeholdne med hensyn til å plassere barn under offentlig 
omsorg i fosterhjem hos slektninger. Denne skepsisen var blant annet 
knyttet til antakelser om negativ sosial arv og at slektsfosterhjem var 
mer ustabile enn andre fosterhjem. 

 I de forutgående forskrifter av 1992 nevnes ikke familie, slekt 
eller nettverk som alternativer. I kontrast til dette heter det nå i 
Forskrift om fosterhjem, §4, at: ”Barnevernstjenesten skal alltid  
vurdere om noen i barnets familie eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem”. 

Spissformulert kan man si at mens slekt og nettverk tidligere i 
denne konteksten ble betraktet gjennom problemorienterte 
perspektiver, blir de nå i større grad vurdert i et ressursperspektiv.

Omfang i bruk av slektsplasseringer
Barn under omsorg (§4-12) etter type tiltak pr. 31.121

 
Tabellen viser nedgang i institusjonsplasseringer og en viss oppgang i 
slektsplasseringer ved offentlig omsorgsovertakelse (§4-12). Tallene for 
alle plasseringer og særlig nye plasseringer viser imidlertid en markant 
oppgang i bruken av slektsfosterhjem. I 2009 var 24 prosent av alle 
fosterhjem (hjelpetiltak og omsorg) og 38 prosent av nye plasseringer i 
slekt2. 

Forskning
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (Rkbu Nord)3 
har siden 1999 hatt et forskningsfokus på slektsfosterhjem4. Amy 
Holtans avhandling fra 2002 bidro til å tilbakevise antakelser om 
slektsfosterhjemmenes ustablitet. I perioden rundt 2008 gjennom-
førte vi en ny datainnsamling i det samme utvalget som deltok i 
Holtans studie. 

I min avhandling fra 2012 er det intervju med 18-22 år gamle 
fosterbarn, samt høringsdokumenter, som utgjør datamaterialet. 
Ungdommene som ble intervjuet hadde bodd hos slektninger og 
hadde hele eller store deler av sin oppvekst under offentlig omsorg 
og kan således betraktes som langtidsplasserte. Dokumentmateri-
alet bestod av Barne- og familiedepartementets høring som ble 
gjennomført i forkant av endring av forskrifter for godkjenning av 
fosterhjem i 2004.

 I min studie av hvordan endringsforslaget ble mottatt i 
barnevernsfeltet undersøkte jeg argumentasjonen som gjorde seg 
gjeldende mht prioritering av slektsfosterhjem5. Gjennom 
høringsuttalelsene ble det gitt en klar tilslutning til forskrifts-
endringen. Tilslutningen refererte i hovedsak til familieidealer og 
betydningen av biologisk tilknytning. Det ble argumentert for 
hvilke egenskaper fosterforeldre kan - eller bør ha, hvilke 
betydninger familiens struktur har for barns oppvekst og utvikling 
- og hvilke familieformer som dermed foretrekkes eller kan 
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aksepteres. Enkelte tilla sosiale relasjoner og biologisk tilknytning 
ulik tyngde, men mange så dette som to sider av samme sak – eller 
omtalte biologsk tilknytning som forutsetning for sosial tilknyt-
ning. Selv om enkelte høringsinstanser la mer vekt på potensielle 
fosterforeldres individuelle egenskaper som omsorgspersoner, 
snarere enn deres seksuelle orientering eller familiens struktur, 
framstår den tradisjonelle heterofile kjernefamilien som implisitt 
norm for det foretrukne fosterhjem. Sosialpolitiske problem-
stillinger og faglige prosesser som har medvirket til endringer i 
prioriteringer innen barnevernets omsorgstiltak og til innlemming 
av slektsfosterhjem aktualiseres i svært liten grad i høringsuttalel-
sen. Faktorer som i dag kan ha betydning for rekruttering av 
slektsfosterhjem, så som mangel på fosterhjem, vekt på ressurs-
orientering og empowerment, hensyn til kultur og etnisitet var 
hovedsakelig fraværende i høringsinstansenes uttalelser.

 Slektsfosterhjem som barneverntiltak kan karakteriseres som 
”hybrid” - i den forstand at skillelinjene mellom offentlige og private 
sfærer og ansvarsområder er uklare eller vevd sammen. Etablerte 
familie-/slektsrelasjoner reguleres gjennom inngåelse av fosterhjems-
kontrakt og kontroll fra offentlig barnevern. I vår undersøkelse 
utforskes hvorvidt formalisering og skifte i familiens status til 
fosterfamilie, preger fosterbarnas familieforståelser6. Vi ser her at i 
fosterbarnas framstilling legges det vekt på det normale eller 
alminnelige ved deres oppvekstfamilie og egen posisjon i familien. 
Enkelt sagt betraktes slektsfosterhjemmet av de fleste ikke som 
barneverntiltak eller fosterhjem, men en type familie blant flere. 
Hovedtendensen i intervjuene er at det er de ulike personlige 
relasjonene i familien som betones – ikke kontraktsmessige formelle 
forhold. 

Intervjumaterialet med nåværende og tidligere fosterbarn, ligger 
også til grunn for studien av hvilke typer aktørskap fosterbarn utøver 
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i sitt møte med barnevernet7. De siste tiårene har barns deltakelse og 
brukermedvirkning fått stadig større betydning også innenfor 
barnevern. I dette ligger det en vektlegging av barn som sosiale 
aktører og barns rett til deltakelse og medbestemmelse der det fattes 
beslutninger som har betydning for barn. Vårt analytiske 
utgangspunkt er for det første at forholdet mellom fosterbarn og 
barnevern er en asymmetrisk maktrelasjon. - Og for det andre en 
forståelse av fosterbarnet som handlende og forhandlende subjekt i 
møte med representanter fra barnevernsystemet. Gjennom inter-
vjuene viser fosterbarna hvordan de har forholdt seg til barnevernet, 
hvilke forventninger de har hatt til kontakten med barnevernet og 
hvilke posisjoner de selv har inntatt i denne relasjonen. I dette 
synliggjøres hvilket handlingsrom og ulike former for aktørskap som 
kan etableres i relasjonen barnevern-fosterbarn. Intervjuene viser at 
fosterbarna i ulik grad har vært involvert i beslutningsprosesser eller 
blitt ”skjermet” mot kontakt med barnevernet. Studien viser store 
variasjoner i fosterbarnas vurderinger og ønsker mht egen deltakelse 
og relasjon til barnevernet. Dette spenner fra aktiv deltakelse og 
samarbeidende relasjoner med barnevernet, til relasjoner preget av 
mistillit og maktesløse klienter.  

Nye problemstillinger
Et av særtrekkene ved slektsfosterhjem er - til forskjell fra hva som er 
vanlig ved andre fosterhjem, at det er basert på allerede etablerte 
(familiære) relasjoner. For den enkelte familie kan dette innebære at 
det for eksempel er rollen som bestemor som er mest framtredende 
– ikke den formaliserte fosterforeldrerollen. Slektsfosterhjem kan 

derfor tydeligere enn andre fosterhjem peke på og utfordre grenser 
mellom offentlig og privat sfære. Utviklingen innen fosterhjemsin-
stitusjonen og et økende omfang av fosterhjem i slekt vil reise nye 
problemstillinger for praksis og forskning. Eksempelvis; hvordan vil 
tiltakende profesjonalisering av fosterhjem påvirke slektsfosterhjem? 
Hvilke følger kan dette få for fosterhjem i familie/slekt? Bør slekts-
fosterhjem betraktes på lik linje med andre fosterhjem - eller er det 
grunn til å etablere særskilte ordninger der barn skal vokse opp 
innenfor slekten, men ikke hos egne foreldre?
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