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• av Liv H. Wiborg, sosionom/cand. polit

Tilsyn i fosterhjem
- et historisk og samfunns-

messig perspektiv
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                      Om forfatteren 

•	 Liv H. Wiborg er utdannet sosionom/cand. polit  med hovedfag i 
sosialt arbeid fra NTNU hvor hovedfagsoppgaven var om tilsyn i 
fosterhjem. Hun har jobbet innen barnevernet siden 1982 og har 
kontinuerlig vært tilsynsfører fra samme årstall. Hun har vært 
brukt som sakkyndig i barnevernssaker hvor ADHD er en del av 
sakskomplekset og underviser på ulike høgskoler om barnevern, 
enslige mindreårige fyktninger, seksuelle overgrep og ADHD. 
Hun arbeider for tiden med sin tiende bok som har arbeidstitte-
len "Hvis det ikke er ADHD - hva er det da?". 
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• liv H. Wiborg er utdannet sosionom/
cand. polit  med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsopp-
gaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun 
har jobbet innen barnevernet siden 
1982 og har kontinuerlig vært 
tilsynsfører fra samme årstall. Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-

vernssaker hvor ADHD er en del 
av sakskomplekset og 

underviser på ulike 
høgskoler om barne-
vern, enslig mindreå-
rige flyktninger, 
seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider 
for tiden med sin 

tiende bok som har 
arbeidstittelen "Hvis det 

ikke er ADHD - hva er det 
da?" . Hun har skrevet bøker 

som er relevante for artikkelen: 
”Kokeboken uten melk - en praktisk 
håndbok”, og ”Glædelig jul uten 
melk og gluten”.

Om forfatteren

Forebyggende hverdag

Matvareallergier og 
-intoleranse hos barn

Hverken mennesker eller dyr klarer seg uten mat. 
Men matens innehold er ikke uten betydning, og 
størst betydning har innhold i mat for barn. 

• Av Liv Wiborg, sosionom/cand. polit
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Tilsyn i fosterhjem

Bruk av fosterhjem har lange tradisjoner i 
Norge, mens viktigheten av tilsyn i 
fosterhjem har hatt en varierende rolle og 
ulike oppgaver gjennom historien. 

I disse dager er det 30 år siden jeg fikk 
mitt første oppdrag som tilsynsfører og jeg er 
i dag fortsatt tilsynsfører for tre barn. 
Tilsynsfører, det har jeg vært kontinuerlig i 
alle disse 30 årene, også mens jeg har vært 
barnevernsleder. Da var jeg riktig nok ikke 
tilsynsfører for fosterbarn fra kommunen 
som jeg var ansatt i, men du verden så nyttige 
tilbakemeldinger dette vervet gir lederen av 
en barnevernstjeneste. 

Den gang for 30 år siden - i 1982, var jeg 
ikke bare tilsynsfører, jeg var også saks-
behandler i saken - jeg veiledet fosterforeld-
rene og var til stede under samvær. Da jeg 
seks år etter sluttet som saksbehandler, eller 
barnevernskurator som det het den gang, 
fortsatte jeg som tilsynsfører for fire barn. 
Dette ga fosterfamilien - inklusive barna - en 
kontinuitet og, interessant nok, biologiske 
foreldre fortsatte å kontakte meg. De 
kontaktet meg til og med når de var i 
konflikt med omsorgskommunen om for 
eksempel samvær.

Behov for plassering av barn og 
oppfølging av dem, har gjennom tidene også 
vært avhengig av statens holdning til kvinner 
og barn.

Vikingtiden
I Vikingtiden var en ikke så nøye på  
om barna var født i ekteskap eller ikke. 
Barn av «friller» - elskerinner - hadde 
samme status og arverett etter faren,  
som de som senere ble kalt «ækte» barn. 
Men da kristendommen ble innført 
forsvant «frillene» og det å være «frille»  
og det å få barn utenfor ekteskapet, ble 
ansett som synd og skam.

Kvinner som fødte ”uækte” barn  
fikk det ofte svært vanskelig og noen 
mødre forsøkte å drepe barna straks de  
var født. Andre plasserte barna hos noen  
i slekten, hos barnets far eller barna  
kom på legd, som var en form for 
fosterhjem.

Barn på legd
Det var etter år 1200 at det ble vanskelig å 
få ”uækte” barn og det var under Magnus 
Lagabøter (1238-1280) at det ble åpnet for 
at barn ble satt på legd.

Legd betydde at det var en plikt for 
familier å ta i mot andres barn (og fattige) 
for en periode i sitt eget hjem. Etter denne 
perioden dro barna videre til andre, som 
også var pliktig til å ta i mot dem. Barn på 
legd kom vesentlig til landsbygda, for i 
byene hadde den vanlige borger penger til å 
kjøpe seg fri fra oppgaven. 

Men i fattigforordningen av 1741, 
fastslås at ordningen med legd skulle 
unngås, da stadig skifte av oppholdssted 
ikke var bra for små barn. En gikk da over 

Tiltak
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til fosterhjemsliknende ordninger, men 
egentlig ble vel mange av disse såkalte foster- 
barna, mer en form for billig arbeidskraft.

Tilsyn av barn i forpleining
Frem til Sosialdepartementet fikk 
gjennomført en midlertidig lov om tilsyn 
med barn i 1947, var det likevel en form for 
tilsyn. Tilsynet var enten etter lov om 
fattigvesen eller etter lov om underhold av 
uekte og ektefødte barn. 

Plasseringen av barn i privat forpleining 
fortsatte opp gjennom tidene, men i 1891 
hadde dødeligheten blant pleiebarna nådd 
«en grufuld Høide», i følge sundhetsinspek-
tør Berner (1848-1918). På Kampen i Oslo 
var dødeligheten hos barna nesten 50 
prosent (Anne-Lise Seip 1984) og som en 
konsekvens, kom loven om «underhold av 
uekte og ektefødte barn» i 1892. 

Alle barn i forpleining hos andre, skulle 
nå ha tilsyn av sundhetskommisjonen og 
derved sundhetsinspektører. Tilsynsmennene 
skulle velges blant de bedrestilte i befolk-
ningen, og i 1901 ble det avslørt flere 
graverende tilfeller av barnemishandling. 
Mishandlingen ble utført av private 
pleiemødre i Kristiania (Oslo) og flere av 
disse kvinnene ble senere dømt for drap.

Pålegg om tilsyn i diverse lover
Dommene førte likevel til en strid om tilsyn, 
og diskusjonene gikk høyt. Men da pleiebarn- 
loven kom i 1905, påla loven kommunene å 
føre tilsyn. I Kristiania ble det opprettet et 
eget pleiebarnkontor som i 1909 førte tilsyn 

med 1 965 barn. Tilsynet ble utført av rundt 
150 kvinner som var «beskikket» etter 
pleiebarnloven.  Lønn fikk kvinnene ikke, 
dette var ulønnet «veldedig» arbeid. 

Dessverre var det svært få kommuner 
som fulgte loven om tilsyn og derfor ble det 
vedtatt stadige lovendringer, som lov om 
forsorg for barn i 1915. Likevel, i 1925 spør 
avisen «Fremtiden» i Drammen om 
samfunnets kontroll med bortsatte barn er 
betryggende. Bakgrunnen var at det ble 
avdekket at ti barn  på Hyggen i Buskerud 
ble pleiet av en «åndssvak» pike.

Et stort fremskritt skjedde da de 
Castbergske barnelover ble vedtatt i 1905, 
for da ble det satt likhetstegn mellom 
”uækte” og ”ækte” barn. Likevel tok det lang 
tid før det ikke lenger var skam å føde barn 
utenfor ekteskap og, for å redde æren, 
plassere barnet rett etter fødsel.

Gjennom hele mellomkrigstiden 
(1918-1940) ble tilsyn og godkjenning av 
fosterhjem diskutert. Likevel innså man at 
barna ble skadet av dårlig omsorg og barnas 
skader førte til et behov for å behandle dem. 
Nic Waal fikk i 1935 Oslo Bys Vel stipend 
for å utrede et behandlingstilbud, men først i 
1951 ble barne- og ungdomspsykiatri en 
spesialitet for leger. 

En barnevernskommisjon ble oppnevnt i 
1947 for å se på alle lovene og behovet for 
tilsyn og kontroll av barn som ikke bodde 
sammen med egne foreldre. Skandalene var 
mange og Sosialdepartementet skriver 
samme år at det må fremmes en midlertidig 
lov om tilsyn med barn. Situasjonen for 
barna gjør det tvingende nødvendig og det er 
ikke tid til å vente på barnekommisjonens 

arbeid, fortsetter departementet (Gerd 
Hagen 1996). 

Barnevernsnemnder
Først i lov om barnevern av 17. juli 1953 ble 
det vedtatt at fosterhjem skulle godkjennes 
før barna ble plassert og at det skulle være 
tilsyn for alle «anbrakte» barn. Arbeidet med 
barnevernet i kommunene skulle etter loven 
i hovedsak være barnevernsnemndas 
oppgave. Barnevernsnemnda besto av fem 
medlemmer og alle disse var oppnevnt av et 
politisk parti. Fordelingen mellom de ulike 
partiene i barnevernsnemnda, fulgte den 
politiske fordelingen i kommunestyret. 
Husmødre var helt klart den største gruppen 
av medlemmene – de utgjorde ¾ av 
medlemmene i barnevernsnemndene. Men 
når barnevernsnemnda skulle vedta 
plassering av barn mot foreldrenes vilje, ble 
barnevernsnemnda supplert med en dommer 
fra by- eller herredsretten (tingretten). 

Tilsynsfører
Loven av 1953 anbefaler at tilsynsfører har 
utdanning for å jobbe med barn og erfaring 
fra barnevernsarbeid. Dessuten skulle 
tilsynsfører være særlig skikket for oppgaven 
(Rundskriv nr.5, 1-12/80:12 om fosterbarn 
og fosterheimer).

Oppgaven til tilsynsfører var å sjekke at 
barnet fikk «tilfredsstillende oppfostring og 
pleie» og tilsynsfører skulle også «oppmerk-
somt følge barnas oppførsel». 

Når det var påkrevet, skulle tilsynsfører  
gi fosterforeldrene råd og veiledning. 
Tilsynsfører skulle gjennomføre minst seks 
tilsyn i året, men bare skrive en rapport. Når 
denne rapporten kom, ble den behandlet i 
barnevernsnemnda. Dersom tilsynsfører 
oppdaget at barnet ikke hadde det bra nok, 
skulle tilsynsfører selv forsøke å rydde opp. 
Først når oppryddingen ble for vanskelig, 
skulle tilsynsfører melde fra til barneverns-
nemnda. 

Planlegging av nytt lovverk
Så ønsket regjeringen å endre lov om sosial 
omsorg fra 1964 og de hadde  behov for å  
slå særlovene om barnevern og edruskap 
sammen med sosial omsorg. Dessuten ønsket 
regjeringen at loven også skulle omhandle 
eldre og funksjonshemmede som ikke var 
nedfelt i noen lover. Det nye lovverket ville 
bli mer lik de sosiale lovene i Danmark og i 
Sverige. Men den gang som nå, fører svenske 
barnevernsarbeidere selv tilsyn, og danskene 
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hadde og har en nokså lik tilsynsførerordning 
til den vi har nå. 

Utvalget som skulle utrede loven, foreslår 
i utredningen - NOU 1985:18 (Lov om 
sosiale tjenester mv.), at private fosterhjem 
ikke lenger skulle godkjennes av barneverns-
tjenestene. Dessuten skulle tilsynet i foster- 
hjem fjernes, fordi det ville være tilstrekkelig 
med oppfølging fra barnevernet slik som i 
Sverige. At tilsynet ikke fungerte i Sverige, 
skyldtes at barnevernsarbeiderne førte tilsyn 
når barna var på skolen eller i barnehage. 
Således traff de sjelden fosterbarna, men det 
syntes ikke de som utredet ny lov å ha fått 
med seg. Imidlertid førte et regjeringsskifte 
fra Arbeiderpartiet til en konservativ – den 
såkalte Syse-regjeringen - til at arbeidet med 
ny sosiallov ble stoppet. Konsekvensen ble at 
barnevernloven ble skilt ut fra det som ble til 
lov om sosiale tjenester. 

Både lov om barneverntjenester og om 
sosiale tjenester ble vedtatt i juli 1992 og da 
hadde vi igjen en regjering fra Arbeider-
partiet. Begge lover bar preg av at det først 
ble planlagt en felles lov, for blant annet har 
begge hjemmel for å tvangsbehandle barn 
med atferdsproblemer. Dessuten ble barne- 
vernsloven endret og supplert utallige ganger 
det første året. 

Fylkesnemnder
Barnevernsnemndene ble erstattet av Fylkes- 
nemndene, noe som ble sett på som en viktig 
rettssikkerhet. Avgjørelsene, særlig i små 
kommuner, kunne nok i de gamle barne-
vernsnemndene være klart påvirket av 
bygdesladder. 

I lov om barneverntjenester som trådde i 
kraft i 1993, ble avgjørelsene ved tvang og 
plassering av barn av lengre varighet, trukket 
opp på fylkesnivå. En jurist (fylkesnemnds-
leder) er alltid involvert i behandlingen i en 
barnevernssak i Fylkesnemndene og er fast 
ansatt i nemnda. Den vanligste sammen-
setningen i Fylkesnemnda er en fylkes-
nemndsleder, et vanlig menneske (legdom-
mer) og en fagkyndig meddommer. De 
fagkyndige som skal ha særlig utdanning og 
erfaring fra arbeid med barn, blir godkjent 
og oppnevnt av Barne- og likestillings- og 
inkluderingsdepartementet. Legmedlem-
mene velges fra Tingrettens utvalg av 
meddommere. 

Lov med og uten tilsyn
Da lov om barneverntjenester trådde i kraft 
1.1.93 var tilsyn i fosterhjem fjernet, men 
ble tatt inn i loven igjen allerede i mai 1993.

I det første forslaget til ny barnevernlov, 
skulle altså tilsynet fjernes. Det skulle 
overlates til barnevernet å foreta tilsyn og 
oppfølging av fosterhjem selv. 

Men i mai 1993 gikk lovgivere til en 
annen ytterlighet – det helt motsatte. Nå ble 
tilsyn vedtatt, og nå skulle ingen ansatte i 
barnevernstjenesten lenger ha lov til å føre 
tilsyn. 

Tilsynsførerrollen
Rollen til tilsynsfører hadde etter 
barnevernloven av 1953 vært ganske 
omfattende og synes å være langt bedre for 
barna og fosterhjemmene, enn slik dagens 
lov praktiseres.

Det er lettere å bli kjent når tilsynsfører 
er i fosterhjemmet og sammen med barna 
oftere. Likeså når tilsynsfører har flere roller, 
som å veilede fosterforeldrene og eget 
mandat til å ordne opp i problemer. 
Dessuten, den årlige rapporten ble 
behandlet i barnevernsnemnda, den ble tatt 
på alvor og var et viktig dokument i saken.  
Det at tilsynsfører hadde flere roller kan 
synes bra for fosterbarnet og fosterforeldrene 
– kanskje også de biologiske foreldrene. 
Egen erfaring tilsier at der tilsynsfører har 
vært med på samvær, er forholdet mellom 
tilsynsfører og fosterbarn mye tettere og 
tryggere. Enkelte har stilt spørsmål om 
habiliteten når tilsynsfører har så mange 
roller, men når tilsynsfører holder fast på at 
han eller hun er fosterbarnets person, går det 
erfaringsmessig bra. Således er dette blant 

annet beskrevet i boken «Og mamma, Mia? 
– historien om et fosterbarn» (Wiborg 
2011).

Stabilitet og tilgjengelighet
Som i boken, som i det virkelige liv, viser 
det seg at tilsynsførere er mer stabile enn 
barnevernets saksbehandlere. Dette viser 
blant annet en undersøkelse fra 1998 
(Wiborg Karlsen 2000). Undersøkelsen som 
omfattet 61 tilsynsførere i fire fylker, viste at 
44 prosent av tilsynsførerne hadde ført tilsyn 
i samme hjem i mer enn fire år. Mens 51 
prosent av tilsynsførerne hadde forholdt seg 
til mer enn en saksbehandler og 11 prosent 
hadde sluttet å telle (ibid), viste Befring-
utvalget (NOU 2000:12) at bare fire prosent 
av saksbehandlerne ved barnevernskontorene 
hadde vært så lenge som fire år i samme 
jobben.

Undersøkelsen «Et fosterbarn, mange 
voksne» (Havik & Rød 1995) viste at selv 
om fosterhjemmet kun hadde vart ett år, 
hadde halvparten av fosterhjemmene 
opplevd ett skifte av saksbehandler. Når det 
gjelder tilsynsførere svarte 81 prosent av 
fosterhjemmene at de kun hadde hatt en 
tilsynsfører. 

Det kan konkluderes med at 
saksbehandlere på barnevernskontorene 
skifter ofte jobb, og de oppleves som 
vanskelig å få tak i. Da er det ikke alltid lett 
for fosterforeldrene å få hjelp og bistand 
akkurat der og da - når de har behov for det. 
Tilsynsførere oppleves som lettere 
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tilgjengelige og kan ofte kontaktes utenfor 
arbeidstid. Derfor er det er ikke underlig at 
fosterforeldre i flere undersøkelser svarer at 
de er mest fornøyd med en tilsynsfører med 
sosialfaglig utdanning (Wiborg Karlsen 
2000). Slik har de en lett tilgjengelig 
fagperson å søke råd hos, når problemene 
oppstår og fem av 21 fosterforeldre uttaler at 
tilsynsfører er deres beste støttespiller (ibid). 

Lovtekst og forskrift
I barnevernlovens § 4-22 om fosterhjem står 
i nest siste avsnitt, at barnevernstjenesten skal 
oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem. 
Rundskrivet av 2004 tilsier at tilsynsfører  
skal oppnevnes når fosterhjemmet god-
kjennes. Dette er en god tanke – alt er på 
plass før barnet kommer. Men dette synes 
ikke å være sedvane, slik som at heller ikke 
fosterbarna synes å bli spurt om valg av 
tilsynsfører.

I forskrift om fosterhjem § 8, kan vi lese 
at formålet med tilsynet, er å føre kontroll 
med at barnet får tilfredsstillende omsorg i 
fosterhjemmet. Når en tilsynsfører oppnevnes 
for det enkelte barn, skal det legges vekt på å 
finne en person som barnet har eller kan få 
nødvendig tillit til. Dessuten er det ønskelig 
at tilsynsføreren kan ha vervet over tid og at 
tilsynsfører har en uavhengig rolle i forhold 
til fosterforeldrene og barnevernstjenesten. 

Så hvordan skal barnet bli kjent med 
tilsynsfører og hvordan skal barnet få et 
grunnlag for å uttale seg om valg av tilsyns-
fører? Jo, det er  å være sammen med han 
eller henne. 

Praksis hos 
barnevernstjenestene
Som fagkyndig i Fylkesnemnda for barne-
vern og sosiale saker, har jeg etterspurt 
tilsynsfører og dennes rapporter i oppfølging 

av saker som behandles i nemnda. Rapport-
ene og vedtakene om oppnevning av tilsyns- 
førere har vært varierende og enkelte ganger 
vanskelige å finne. 

I 2001 sendte jeg derfor ut spørreskjema 
til 40 barnevernskontorer og 20 svarte (50 
prosent). Resultatet av undersøkelsen viste at 
ni barnevernskontor – nesten halvparten –
svarte at de fattet vedtak om akkurat fire 
tilsyn i året. Seks av kontorene svarte at de 
fattet vedtak om maks 20 timer tilsyn i året, 
mens fem kontorer fattet vedtak om tilsyn 
når tilsynsfører vurderer det som riktig, men 
minst fire i året. Således viste denne 
undersøkelsen at kun 1/5 av barneverns-
tjenestene fattet vedtak i tråd med lovgivers 
intensjoner.

Forskriftene tilsier at tilsynsfører skal 
besøke hjemmet minst fire ganger i året. Men 
– praksis hos barnevernskontorene synes det 
som at lovens «minst» er byttet ut med 
barnevernets «maks» fire ganger i året.  At 42 
prosent av tilsynsførere kommer akkurat fire 
ganger i året, er bekreftet av andre 
undersøkelser (Havik-96, Young -99). Det er 
jo noe underlig, for både i rundskrivet av 
1992 og i den reviderte av 2004, skal 
«tilsynsfører besøke fosterhjemmet så ofte 
som tilsynsfører finner nødvendig». I praksis 
er det nok slik at tilsynsfører kan besøke 
fosterhjemmet så ofte han eller hun ønsker. 
Men om tilsynsfører blir betalt for dette, er 
en helt annen sak – barnevernstjenestene 
praktiserer at besøk skal avtales med dem på 
forhånd. 

Barns rett
Barnevernlovens § 6-3 er om barns rettig- 
heter og blant annet at barna etter fylte syv  
år, kan si sin mening og bli hørt. Lovverket 
tilsier ikke at barna skal bestemme, men 
deres mening skal tas med i vurderingen. 

Således skal barnet spørres om det synes 
valg av tilsynsfører er ok og barnet skal få 
uttale seg i saker hvor foreldrene krever 
omsorgen tilbake. 

Til tilsynsfører skal barna kunne fortelle 
om hva som er vanskelig med barneverns-
tjenesten eller fosterforeldrene. Når det 
gjelder i saker, ikke bare hvor foreldrene 
krever omsorgen tilbake, men også ved 
samvær eller tilrettelegging for adopsjon, kan 
barna få en talsperson etter barnevernloven  
§ 7- 9. 

Talsperson
Talsperson ble vedtatt i juli 1993 og satt i 
verk i januar 1994. Slik jeg husker det, kom 
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forslaget om talsperson etter at noen 
stortingspolitikere hadde vært på tur til 
England. I England hadde det blitt snakket 
positivt om ordningen med talspersoner, 
som britene var vel fornøyd med. Det de 
norske politikerne glemte å ta i betraktning, 
var at vi i Norge - i motsetning til 
Storbritannia - har tilsynsførere i fosterhjem. 
Således har og hadde vi allerede en voksen 
person som kunne ivareta fosterbarna og tale 
deres sak. Ungdom over 15 år har egne 
partsrettigheter og kan selv møte i 
Fylkesnemnda med egen advokat, dekket av 
det offentlige. De yngre og de som har hatt 
samme tilsynsfører lenge, har ofte stor tiltro 
til tilsynsfører og disse vil i langt større grad 
få med seg hva barna mener og ønsker. 

En av ulempene ved å være 
fosterhjemsfamilie, er at det er veldig mange 
mennesker som har rett til å komme inn i 
hjemmet. 

Ved en tilbakeføringssak som opphevelse 
av et omsorgsvedtak, vil det vanligvis også 
bli oppnevnt sakkyndige til å vurdere saken. 
De sakkyndige skal komme med sin 
anbefaling til Fylkesnemnda og da kommer 
de sakkyndige på mange besøk. Dessuten 
kommer barnevernet oftere og de er gjerne 
flere og tilsynsfører kan bli bedt om å ta 
ekstra besøk. I tillegg kan fosterbarnet altså 
få en talsperson, valgt fra en liste over 
godkjente talspersoner. 

Rundskrivet om talspersoner åpner etter 
§ 2 for at andre kan være talsperson - selv 
om talspersonen etter retningslinjene, skal 
stå på Fylkesnemndas liste. Velges en annen 
til å målbære barnets mening i nemnda, skal 
dette være en person som barnet allerede har 
et særlig tillitsforhold til. I rundskrivet vises 
det da til barnets lærer, tilsynsføreren eller 
førskolelæreren i barnets barnehage, som 
egnete personer. 

Talspersonene gjennomgår en opplæring 
før de får oppdrag fra kommunen. Mitt 
inntrykk som fagkyndig i Fylkesnemnda er 
at talspersonen ikke bruker, eller skal bruke, 
mye tid på oppdraget.  

Hvordan kan så en talsperson, som etter 
en halv til en times samtale med barnet, 
være sikker på at han eller hun målbærer hva 
barnet virkelig ønsker? Har barnet en 
tilsynsfører som barnet kjenner, ville det 
antas at denne kunne fungere langt bedre 
som talsperson. Har tilsynsfører fungert over 
tid, vil mange tilsynsførere i utgangspunktet 
vite hva barnet ønsker. 

Når en sak hvor barnet kan trenge en 
talsperson, skal opp i Fylkesnemnda, skal 
barnevernet foreslå dette når sakspapirene 
sendes inn. Fosterforeldre til barn som har 

en tilsynsfører de kjenner, kan ta opp med 
barnevernet om ikke tilsynsfører er bedre 
som talsperson, enn det å velge en ukjent fra 
listen over godkjente talspersoner. 

Tilsyn på alvor
Tilsyn i fosterhjem er et viktig kontrollorgan 
for å sikre at barn har det godt i blant annet 
fosterhjem. Dessverre kan det virke som 
tilsynsfører er et nødvendig «onde» for 
mange barnevernstjenester. 

Historien viser at kontroll av barn som er 
plassert hos andre enn foreldrene, har vært 
en viktig oppgave. Men tilsynet må bli bra, 
og når barnevernet ikke gir tilsynsfører rom 
til å utføre tilsynet og vurdere hvordan 
barnet har det, slik forskriftene tilsier, kan 
tilsynet virke bortkastet. 

Tilsynsførerrollen har etter mitt syn, en 
meget viktig rolle i fosterhjemsarbeidet. 
Dessverre tar ikke barnevernet alltid 
tilsynsfører så alvorlig som de burde, eller 
som kunne vært lurt av dem. Dessuten er 
det ikke alltid at den som oppnevnes som 
tilsynsfører heller tar oppgaven på alvor. 

Barnevernet burde inkludere tilsynsfører 
langt bedre og ved oppfølgingsbesøkene som 
barnevernet skal ha i fosterhjem fire ganger i 
året, bør ett av dem være sammen med 
tilsynsfører. Etter mitt syn vil det føre til en 
felles forståelse av barnet, og fosterforeldrene 
vil være tryggere i det å ta opp vanskelige 
ting forbundet med fosterbarnet. Og til sist, 
tilsynsfører må også informeres fortløpende 
både om klager og ikke minst om barnet er 

tilbakeført. Som tilsynsfører føler en seg 
ganske dum når fosterhjemmet kontaktes 
for besøk, og får vite at barnet flyttet for et 
par måneder siden. 

For fosterbarnet og fosterhjemmet kan 
det være mer enn formålstjenlig at flere 
roller legges til tilsynsfører, slik forrige 
barnevernslov la opp til. Flere roller er heller 
ikke  i strid med dagens lov.
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