
 

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.

Konflikt mellom barnevernet og fosterhjemmet

Bakgrunn
Det er to ting som er viktig i for  
hold til konflikter mellom fosterfor
eldre og barnevernet. Det ene er å 
forebygge at det bygger seg opp kon  
fliktfylte tilstander mellom disse to 
viktige aktørene innenfor fosterhjems  
arbeidet. Det andre er å ha verktøy 
som kan bidra til å løse konflikter 
som har oppstått.

En konflikt er ofte noe som byg  
ger seg opp over tid fordi noe er be  
tent mellom to eller flere parter. Det 
begynner som oftest i det små, men 
kan eskalere til store konflikter. 
Grunnen til at det får lov til å bygge 
seg opp kan være at det ikke snakkes 
om det betente. Man later med andre 
ord som om problemene ikke eksi  
sterer overfor hverandre, samtidig 
som det ikke er slik det føles hos den 
enkelte. For å kunne ta opp vanske
lige forhold, må det være en trygghet 
i samarbeidsforholdet. Hvis man for 
eksempel har noe å tape på å være 
ærlig og si ifra om det som tynger,  
vil det kunne være vanskeligere å si  
ifra.

Fosterforeldre har mer å tape på å 
ta opp konfliktfylte forhold enn barne  
vernstjenesten. Dette har med det 
forhold å gjøre at det er en ubalanse i 
maktforholdet mellom de to partene. 
Barnevernet kan ta barnet fra foster  
foreldrene uten at det er noen over  
prøvende instans som kan sette ned 
foten for at dette skjer. Denne uba  
lansen i forholdet mellom saksbe
handler og fosterforeldre er usunn.

At konflikter altfor ofte utvikler 
seg mellom de viktigste aktørene 
innenfor fosterhjemsarbeid, vitner de 
mange henvendelsene som kommer 
fra fosterforeldre til rådgivnings tjen
esten om. Her er to saker som nylig 
har kommet inn til foreningen.

Første henvendelse
Vi har vært fosterforeldre i rundt ni år 
til tre forskjellige barn. Vi har i disse 
årene hatt like mange saksbehandlere 
som forskjellige barn. Vi har for så vidt 
hatt et greit samarbeid med de to første, 
men med den siste saksbehandleren vår 
har det skjært seg fullstendig. Det har 
vært noe i forholdet fra starten av som 
ikke har vært bra, og dette «noe» har 
nå eksplodert i en konflikt. Et eksempel 
på hvordan ting utarter seg er at foster - 
sønnen vår klaget til saksbehandler, da 
hun var på besøk, over at han ikke fikk 
nok lommepenger. Vi har sjekket med 
noen av de andre foreldrene i klassens 
hans, og er trygge på at han får like mye 
som de andre på hans alder. Det var 
noe i måten som saksbehandler tok opp 
dette temaet på som vi ikke likte, og 
mannen min sa klart ifra hva han 
mente om dette til henne. Det endte 
med at både vi og saksbehandler hisset 
oss opp og sa ting vi ikke skulle ha sagt. 
Vi er så klart redde for at barnevernet 
kan hente barnet vårt på grunn av 
denne konflikten, og vi prøver derfor å 
gå stille videre. Gjennomgangstemaet er 
at saksbehandler rett og slett ikke virker 
fornøyd med oss, og dette kom mer til 
uttrykk på så mange forskjellige måter. 
Nå er vi innkalt til et møte på barne-
vernets kontor, og vi er redde for hva 
saksbehandler kan finne på. Hva bør vi 
legge vekt på å få fram på dette møtet?

Svar: 
Ingen er tjent med slike konflikter 
som dere beskriver i henvendelsen; 
verken dere eller  barneverntjenesten. 
Det verste er likevel hvis det går ut 
over barnet på en eller annen måte. 
Så lenge deres samarbeid handler om 
fosterbarnet, er det lett for at barnet 
blir en del av konflikten. Konflikten 
bør derfor løses.

Til tider utvikler det seg et konfliktfylt forhold mellom 
saksbehandler i barnevernet og fosterforeldre. 
Begge parter har et viktig ansvar for å ordne opp i 
slike konflikter og for å forebygge at de oppstår.
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Aller helst burde ting blitt tatt tak i 
underveis i plasseringen. Hvis uenighet
er blir tatt opp på en god måte, og det 
likevel er et anspent forhold mellom 
fosterforeldre og saksbehandler, kan 
man be om å få en ny saksbehandler. 
Det er naturligvis slik at man ikke går 
like godt sammen med alle typer men  
nesker, og det å be om å få bytte til en 
annen saksbehandler, kan være et godt 
forebyggende grep. 

Likevel må man alltid etter en kon  
flikt reflektere over og analysere både 
seg selv og den situasjonen som man 
har vært part i. Det er lett å forstå at det 
er irriterende når saksbehandler blander 
seg inn i forhold som foreldre vanligvis 
tar hånd om selv uten innblanding fra 
en «overforelder». Likevel er det saks be  
handlers plikt til å følge med på plasser  
ingen og si ifra om ting som kanskje 
ikke er til det beste for barnet. Alt kan 
egentlig sies, bare det kommer fram på 
en god måte og der hensikten er å få en 
god løsning på et problem.

På møtet vil vi anbefale å fortelle 
hvor dan dere har følt at dere ikke har 
vært gode nok for denne saksbehandler, 
og at dette sannsynligvis har bidratt til 
at det har bygd seg opp et konfliktfylt 
forhold. VI anbefaler å be om ærlighet 
fra saksbehandlers side om hva hun tror 
har bidratt til den situasjonen dere nå 
står i. Fortell at dere er redd for at dette 
vil gå ut over barnet.

Det meste kan løses i minnelige 
former med en god samtale i stedet for 
å la ting vokse seg store og eskalere i en 
konflikt som brenner alle broer. Det er 
også viktig å huske på at både dere og 
saksbehandler har vanskelige og viktige 
roller å fylle. Disse rollene må det snak  
kes om i minnelige former når det er 
noenlunde fred mellom dere.

 
Andre henvendelse
Jeg er en enslig fosterfar som over mange år 
har hatt konflikter med barnevernet an - 
gående mitt fosterbarn. Vi klarer ikke å se 
ting på samme måte, og vi er uen ige om 
det meste. For meg virker det som om saks - 

behandler prøver å mota r beide meg. Jeg 
har hatt mange møter om forskjellige ting 
i årenes løp, men jeg har aldri fått referat 
fra disse møt ene. Det er derfor vanskelig 
akkurat nå å huske hva som har blitt sagt 
på møtene. Dette har tidligere også vært et 
problem, for en tid etter møtet når jeg har 
kon frontert barnevernet om hva de har 
sagt tidligere på møter, nekter de for dette. 
Dette gjelder både saksbehandler og sjefen 
for barnevernet som også har vært med på 
de fleste møtene. Jeg har på nytt blitt inn - 
kalt til et møte. Jeg har tenkt på om jeg 
skal sette telefonen på opptak på møtet 
uten å si noe om det. Hva mener rådgiv-
erne i deres forening om dette?

Svar:  
Vi forstår at det er frustrerende når ting 
blir husket, og kanskje også oppfattet, 
forskjellig. Barnevernets ansatte er for  
pliktet til å skrive referat fra slike viktige 
møter. Det burde ikke være nødvendig 
for deg å måtte passe på at dette blir 
gjort, men når de tydeligvis ikke har 
rutiner for å skrive møtereferat, kan du 
be om dette ved møtets start. Dette er 
en bedre måte å gjøre det på enn å sette 
telefonen på opptak uten av de vet noe. 
Det er viktig at alt som kan føre til at 
konflikten eska lerer, blir ryddet av veien. 

En annen mulighet for deg er å be 
om å få ha med en bisitter på møtet. 
Arbeidsmiljø lov en gir mulighet for at 
arbeidstaker kan ha med en tillitsvalgt i 
et drøftingsmøte med arbeidsgiver, men 
siden fosterfor eldre ikke er å anse som 
arbeidstakere, har de ikke en slik lov  
festet rettigheter. Det er likevel slik at 
barnevernet skal ha gode grunner for å 
nekte fosterforeldre å ha med seg en slik 
støtteperson. 

En bisitter bør ha en tilbaketrukket 
rolle og skal heller virke som en psykisk 
støtte for deg under møtet. Det kan 
dessuten være naturlig å få vedkom
mende til å skrive referat fra møtet. Det 
kan være vanskelig å både være i drøft  
inger og samtidig skulle skrive det som 
blir sagt. Det er blant annet derfor det 
også bør være to per soner fra barne vern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 tjenesten. Selv om en av de ansatte i 
barnevernet skriver referat denne gang, 
kan du likevel be bisitter om å skrive 
sitt eget referat. Dette kan være viktig så 
lenge dere har vært uenige i hva som 
har blitt sagt tidligere.

Det er ryddig å ringe saksbehandler 
på forhånd for å fortelle at du ønsker å 
ta med en bisitter. 

Avslutning
Det er viktig at regjeringen vurderer til  
tak som kan forebygge konflikter mel  
lom barneverntjenesten og foster hjem
met, og tiltak som kan løse konflikter 
som har oppstått. Det verste med slike 
konflikter, er at det kan føre til at foster  
barn blir flyttet på en utilsiktet måte 
der konflikten er den egentlige grunnen 
til flyttingen. Det er i så fall et overgrep 
som blir gjort overfor fosterbarnet som 
allerede har opplevd minst én flytting 
fra sine omsorgspersoner.

Norsk Fosterhjemsforening har i 
mange år kjempet for at fosterforeldre 
skal få mulighet til å overprøve bestem 
melse om flytting av fosterbarn, til en 
høyere uavhengig instans. Dette har 
foreningen ikke fått gjennomslag for. 
Dette var heller ikke et tema i stortings
meldingen om fosterhjem som regjer
ingen kom med tidligere i år. Foster
hjemsfeltet skal nå gjennomdrøftes i en 
NOU som for eningen har lobbet for i 
mange år. Temaet utilsiktet flytting bør 
være et klart tema for denne viktige 
utredningen. 




