
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon betjenes av 
fagkonsulent Jennifer Drummond 
Johansen. 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 
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?Det kommer en del henvendelser til 
rådgivningen fra fosterforeldre som 
har spørsmål knyttet til endring av 
navn, religion og til økonomiske 
avgjørelser for fosterbarnet sitt. Alt 
dette er spørsmål som i utgangs-
punktet ligger inn under foreldrean-
svaret. Rådgivningsteksten vil derfor 
denne gangen se på noen av områd - 
ene som biologiske foreldre med 
foreldreansvar, har innflytelse på 
etter en omsorgsovertakelse.

generelt om 
foreldreansvar
Foreldreansvar er regulert i barne-
loven og beskriver foreldrenes om - 
sorgsplikt samt bestemmelsesrett og 
– plikt. Etter barneloven § 30 
omfatter foreldreansvaret plikt til å 
gi barnet omsorg og omtanke, rett 
og plikt til å ta avgjørelser for 
barnet, og plikt til å gi det forsvarlig 
oppdragelse, forsørgelse og sørge for 
at det får utdanning etter sine evner. 
Det er normalt barnets far og mor 
som har foreldreansvaret. Foreldre 
som er gift har foreldreansvaret 
sammen jfr. bl. § 34. Foreldre som 
bor sammen har felles foreldrean-
svar for felles barn. Når foreldrene 
ikke er gift eller bor sammen, har 
mor foreldreansvaret alene.

Foreldreansvar etter 
vedtak om 
omsorgsovertakelse
Ved en omsorgsovertakelse overtar 
barnevernet ansvaret  for omsorgen 
for barnet i sin helhet. Fosterfor-
eldrene utøver den daglige omsorg-
en på vegne av barneverntjenesten. 
Dette omfatter den generelle opp - 
dragelsen av barnet og vanlig opp - 
følgning i forhold til skole, barne-
hage og fritidsaktiviteter. Enkelte 
spørsmål hører inn under barne-
verntjenestens ansvar, som for 
eksempel spørsmål om barnet skal 
kunne reise utenlands eller om 

barnet skal kunne bo utenfor foster - 
hjemmet for en periode. 

Etter en omsorgsovertakelse vil 
foreldre beholde et begrenset for - 
eldreansvar. Det blir dermed en 
deling av ansvaret mellom foreldre 
med foreldreansvar på den ene 
siden og barnevernet med omsorg-
en på den andre siden. Det er ikke 
helt klart hva som ligger under 
dette begrensede foreldreansvaret, 
men på følgende områder har 
foreldre rett til innflytelse: 

Religion
Å ta valg knyttet til religion ligger 
under foreldreansvaret uansett om 
foreldrene er fratatt omsorgen eller 
ikke. Det ligger for eksempel under 
foreldreansvaret å kunne melde 
barnet inn og ut av trossamfunn. 
Det samme gjelder beslutninger 
knyttet til religiøse handlinger som 
dåp og konfirmasjon. 

 I retningslinjer for fosterhjem 
heter det: 

Barneverntjenesten skal ved 
foster hjemsplasseringen ta tilbørlig 
hensyn til barnets etniske, religiøse, 
kulturelle og språklige bakgrunn. 
Dersom barnets foreldre tilhører en 
religiøs eller språklig minoritet, vil 
dette ikke alltid være mulig. Når det 
gjelder religiøs bakgrunn bør barne  
verntjenesten likevel så vidt mulig 
unngå å plassere barn hos fosterfor
eldre som har et livssyn som skiller 
seg vesentlig fra foreldrenes.

Det legges altså stor vekt på å 
forsøke å legge til rette for at 
foster barnets religiøse tilknytning 
skal opprettholdes også når barnet 
flytter i fosterhjem. Dette betyr at 
fosterforeldre må strekke seg langt 
i å legge til rette for at foreldres 
ønsker knyttet til religion imøte-
kommes. Det kan likevel hende at 
religionsutøvelse som er særlig 
omfattende og som vil føre til stor 
innvirkning på dagliglivet til 

Jennifer  
Drummond Johansen 
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.



fosterfamilien, ikke vil kunne opp-
rettholdes ved en omsorgsovertakelse.

Navneendring
Vi får en del henvendelser til rådgiv-
ningen om mulighet for navneendring 
for fosterbarn uten foreldrenes sam-
tykke. Det kan være at foster barnet 
ønsker å ha samme etternavn som 
fosterfamilien eller det kan være at 
fosterforeldrene mener at barnets navn 
av ulike årsaker er til belastning for 
barnet.

I navneloven § 12 heter det under 
”Melding om navn for barn”: 

Melding om å ta, endre eller sløyfe 
navn for noen som ikke har fylt 18 år, 
skal fremsettes av den eller de som har 
foreldreansvaret, eller disse må ha sam  
tykket i meldingen. Gjelder meldingen 
et barn over 12 år, må også barnet selv 
ha samtykket. Selv om det ikke forelig
ger samtykke etter første eller annet 
punktum, kan meldingen godtas 
dersom det foreligger særlig grunn.

I utgangspunktet er det altså for - 
eldre med foreldreansvar som må 
samtykke til endring av navn på barn. 
Loven åpner imidlertid for at det kan 
foreligge ”særlige grunner” til at en 
søknad om navneendring fra foster-
foreldrene uten samtykke fra foreldre 
likevel bør innvilges. Slike «særlige 
grunner» kan for eksempel være 
dersom barnet har vært hos fosterfor-
eldrene i lang tid og har hatt liten 
eller ingen kontakt med sine biolog-
iske foreldre. Dersom man ønsker å 
sende inn en slik søknad, må barne-
verntjenesten begrunne hvorfor et 
navneskifte vil være til det beste for 
barnet. Praksisen her er restriktiv og 
man har som utgangspunkt at navne - 
endring ikke skal godtas når foreldre 
med foreldreansvar nekter å sam -
tykke. Flere av henvendelsene til 
rådgivningen når det gjelder navne-
endring går på at fosterbarnet ønsker 
å ha samme etternavn som fosterfor-
eldrene. Da kan det være en mulighet 

å høre med foreldrene om de vil 
tillate at barnet tar fosterforeldrenes 
etternavn i tillegg til navnet barnet 
allerede har. Det er en løsning som 
kanskje kan være lettere å akseptere 
for noen foreldre.

Økonomiske forhold
I følge vergemålsloven er en hjelpe-
verge en person som blir rettslig sted - 
fortreder og økonomisk forvalter for 
en annen person. For personer under 
18 år, vil foreldrene allerede ivareta 
denne funksjonen som den mindre-
åriges verger. Biologiske foreldre med 
foreldreansvar beholder altså ansvaret 
for barnets økonomiske forhold også 
etter en omsorgsovertakelse. 

Adopsjon
Foreldre med foreldreansvar kan nekte 
å adoptere bort barnet. Det er nødven-
dig at den eller de som har foreldrean-
svar samtykker. Dersom adopsjon skal 
kunne gjennomføres på tvers av 
foreldrenes ønske, må barnevern-
tjenesten fremme sak om fratakelse om 
foreldreansvar for å åpne for adopsjon. 
Barnevernloven har nemlig en bestem-
melse om at fylkesnemnda kan gi sam - 
tykke til adopsjon hvis foreldrene 
fratas foreldreansvaret. Fylkesnemnda 
kan gi samtykke til adopsjon når:

Det må regnes som sannsynlig at 
foreldrene varig ikke vil kunne gi 
barnet forsvarlig omsorg eller barnet 
har fått slik tilknytning til mennesker 
og miljø der det er, at det etter en 
samlet vurdering kan føre til alvorlige 
problemer for barnet om det blir flyttet. 

Adopsjon vil være til barnets beste. 
Adoptivsøkerne har vært fosterforel

dre for barnet og har vist seg skikket til 
å oppdra det som sitt eget. 

Vilkårene for å innvilge adopsjon 
etter adopsjonsloven er til stede.

Samarbeid
Det er mange parter som skal involver-
es når det skal tas avgjørelser på vegne 

av fosterbarn. Dette kan by på utford-
ringer. Det krever at alle involverte 
voksne er løsningsorienterte, positivt 
innstilt til samarbeid og at man er 
villig til å inngå kompromisser når det 
trengs for å løse en uenighet. Viktig er 
det også å huske på at barnet har en 
rett til å involveres  når beslutninger 
som berører barnet skal fattes og retten 
til innflytelse øker med barnets alder 
og modenhet. Det er hva som er til 
barnets beste som skal være førende 
for de valg man tar. Et godt sted å 
begynne for å sikre at man tar gode 
avgjørelser er å forsøke å få til et best 
mulig samarbeidsklima de voksne 
imellom. Et lavt konfliktnivå vil alltid 
være til det beste for barnet og det gir 
et godt grunnlag for å kunne diskutere 
uenigheter når de måtte oppstå.
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