
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.

Fosterbarn med nedsatt  
funksjonsevne
Å oppdra et barn er givende, men også utfordrende. Å oppdra et fosterbarn er også 
givende og til tider ekstra utfordrende. Å oppdra et funksjonshemmet fosterbarn er 
utrolig givende og kan være utrolig komplisert og sammensatt.
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Den siste tiden har det vært flere henven-
delser til rådgivningstjenesten fra fosterfor-
eldre som har barn med funksjonshem-
ming. Mange bruker ordet fortvilet når de 
skal beskrive hvordan de føler det.

I teorien skal fosterforeldre til funk-
sjonshemmede barn ha det enklere enn 
andre foreldre til funksjonshemmede barn, 
fordi fosterforeldre har ansvar for barnet i 
samarbeid med barnevernstjenesten. 
Dessverre er det imidlertid sånn at mange 
av de fosterforeldrene som tar kontakt med 
oss opplever at de må kjempe for rettighe-
ter og tiltak på lik linje med biologiske 
foreldre. Noen mener at det er en tilleggs-
belastning at de er fosterforeldre fordi de 
får så lite forståelse fra dem som skulle være 
støttespillere og samarbeidspartnere.

Lovene og reglene er der, men de 
fungerer ikke etter intensjonene. Det ser ut 
til at flere kommuner har liten kunnskap 
om funksjonshemmedes rettigheter og 
fagfolk trenger selv veiledning og opplær-
ling for å kunne finne frem til de gode 
tiltakene.

Rettigheter
Mange fosterforeldre ønsker å vite hva de 
har krav på før de søker barnevernet om 
nødvendig støtte. Jeg synes det kan være 
lurt, dersom man har overskudd til det, å 
finne ut av hvilke støtteordninger som 
finnes. Det er mange støtteordninger, men 
de er dessverre uoversiktlige, også for 
barnevernsarbeidere.

Jeg skal her ta for meg det som står om 
funksjonshemmede barn i fosterhjemsavta-
len, lovendringen i barnevernsloven, som 
sier at barnevernstjenesten har ansvaret for 
å lage individuell plan og til et hefte fra 
Helsedirektoratet som gir en god oversikt. 
Jeg vil også berøre forvaltningsloven som 
gir rettigheter til alle som har med offent-
lige instanser å gjøre. Forøvrig er det skrevet 

veldig mye om funksjonshemmedes 
rettigheter, det er bare å lete seg frem på 
nettet for de som ønsker det.

Fosterhjemsavtalen
Under pkt 20, Barnevernet forplikter seg 
til, står det: barn i fosterhjem som også har 
rett til tjenester etter lov om sosiale tjenester, 
for eksempel funksjonshemmede barn, skal 
barnevernstjenesten før plassering ha forsøkt å 
avklare hvilke tjenester til barnet og fosterfa-
milien som skal dekkes etter denne lov. Dette 
for å unngå uklarhet om hvem som skal ha 
ansvar for ulike tjenester overfor barnet. Det 
samme gjelder dersom barnets nedsatte 
funksjonsevne oppdages eller oppstår først 
etter at barnet er fosterhjemsplassert. 
Barnevernstjenesten må i slike tilfeller 
gjennomgå fosterhjemsavtalen sammen 
med fosterforeldrene og eventuelt refor-
handle den på bakgrunn av den nye 
situasjonen som er oppstått. Punkt 15 sier: 
Ut over avtalt fosterhjemsgodtgjøring skal 
barnevernstjenesten dekke alle utgifter som 
ikke dekkes av folketrygden i forbindelse med: 
a) egenandeler, medisiner, transportutgifter og 
lignende ved kronisk sykdom eller funksjons-
hemming….

Det økonomiske ansvaret for funksjons-
hemmede fosterbarn er delt mellom 
barnevernstjenesten i den kommunen som 
har omsorgen og NAV i den kommunen 
fosterhjemmet ligger. Hvordan denne 
fordelingen gjøres er det barnevernet som 
skal klargjøre. Ansvarsforholdene skal 
skrives ned i fosterhjemsavtalen. Oppstår 
det uenigheter om dette skal Fylkesmannen 
kontaktes.

Lov om barnevernstjenester
I § 3–2 a står det at barnevernstjenesten skal 
utarbeide en individuell plan for barn med 
behov for langvarige og koordinerte tiltak eller 

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 
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tjenester…. …. Barnevernstjenesten skal 
samarbeide om planen med andre instanser. 
Det er nytt fra 2009 at barnevernet har 
plikt til å utarbeide individuell plan og 
være ansvarlig for å følge opp andre 
instanser som er inne i en sak, for 
eksempel rundt et funksjonshemmet 
fosterbarn. Når en fast hånd koordinerer 
de rette fagpersonene til rett tid, er sjansen 
for å lykkes stor. Det gjelder å ikke slippe 
grepet, men ta nye tak når det oppstår 
kritiske faser.

Heftet «Barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne – hvilke 
rettigheter har familien?»
Dette er et hefte utgitt av Helsedirektora-
tet som kan lastes ned fra nettet eller 
bestilles. Heftet er gratis og har IS-nr: 
IS1298. Det står i innledningen til heftet 
at barn og unge med nedsatt funksjons-
evne og familiene deres har behov for en 
rekke tjenester. Dette er tjenester som ofte 
gis av mange forskjellige instanser og 
etater. Rettigheter er hjemlet i lover og 
forskrifter og informasjonen er i liten grad 
samlet. Mange bruker mye tid og krefter 
på å orientere seg i lovverk og tjenestetil-
bud. Dette heftet er ment å gjøre det 
enklere å finne fram. Både fosterforeldre 
og saksbehandlere som har ansvar for barn 
med nedsatt funksjonsevne bør skaffe seg 
dette.

Hvordan få rettighetene man 
har krav på?
Det er viktig å søke
Rettighetene er der. Det ser så fint ut på 
papiret, men dessverre mener mange som 
henvender seg til rådgivningstelefonen at 
det ikke fungerer i virkeligheten. Et 
spørsmål kan for eksempel være som dette 
fra fosterforeldre som har to fosterbarn. 
Det ene fosterbarnet er funksjonshemmet. 
Dette medfører mange undersøkelser og 
utredninger på forskjellige sykehus, som 
gjør at de stadig må ha fri på jobben. Hva 
har de krav på? Dette er habilitering. 
Habilitering er de tiltak som er nødvendig 
for at den funksjonshemmede skal få en 
diagnose, behandling og tilrettelagt 
hverdag. Fosterforeldre skal søke barnever-
net om å få dekket utgifter. Det er 

barnevernet som skal sortere hvem som 
skal betale for hva, det skal ikke gå utover 
det barnet som har behov for habilitering. 
Jeg anbefaler å skriftliggjøre denne 
prosessen. Skriv ned hva som er behovet i 
en søknad til barnevernet. Dette er ikke 
vanskelig, det er bare å forklare hva man 
trenger. Be om et skriftlig svar på søkna-
den.

Dersom det må forventes at det vil ta 
uforholdsmessig lang tid før en henven-
delse kan besvares, skal det forvaltningsor-
ganet som mottar henvendelsen, snarest 
mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det 
gjøres rede for grunnen til at henvendel-
sen ikke kan behandles tidligere, og hvis 
mulig angi når svar kan ventes. Foreløpig 
svar kan unnlates dersom det må anses 
som åpenbart unødvendig. I saker som 
gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig 
svar dersom en henvendelse ikke kan 
besvares i løpet av en måned etter at den 
er mottatt. (forvaltningsloven § 11a, 
andre ledd)

Det er ryddig å klage
Dersom man får avslag eller ikke får svar, 
har man rett til å klage. Det er ikke noe 
negativt i å klage. Det er en rettighet og 
det er både ryddig og riktig og mye bedre 
enn å diskutere med en saksbehandler på 
telefon. Dersom barnevernstjenesten og 
fosterforeldrene ikke kommer til enighet 
kan de be Fylkesmannen om hjelp til å 
løse konflikten. Send kopi av søknaden og 
avslaget med en liten forklaring til 
Fylkesmannen. Dersom man opplever å 

bli dårlig behandlet skal det også beskri-
ves. Dette er viktig og nyttig først og 
fremst for at fosterbarn og fosterforeldre 
skal få det de har krav på, men også for å 
synliggjøre hvordan situasjonen er for 
mange fosterforeldre og hvordan rettighe-
tene fungerer i praksis. Send gjerne kopi 
til meg.

Likemannsarbeid – å støtte hverandre
For ikke å miste motet er det viktig å 
fokusere mer på det som virker enn på det 
som ikke virker. Fosterforeldre er over 
gjennomsnittlig ressurssterke. Mange har 
stått i mye og gjort seg erfaringer om 
hvordan man går fram for å få til et godt 
samarbeid med ulike instanser.

En likemann er en som har kjent på 
kroppen hvordan det er å være fosterforel-
dre. En samtale med en likemann kan gi 
hjelp til å sortere tanker og følelser og vise 
vei når det røyner på. En likemann er et 
godt supplement til det offentlige 
tjenestetilbudet. Likemannsarbeid i Norsk 
Fosterhjemsforening er etablert i noen 
fylker og under opparbeiding i andre. Ta 
kontakt med din fylkesleder dersom du 
trenger å snakke med en likemann eller du 
ønsker å bli en likemann.

Godt samarbeid
Heldigvis finnes det barnevernstjenester 
og fosterfamilier som får samarbeidet 
rundt funksjonshemmede fosterbarn til å 
fungere godt, noe leserinnlegget i denne 
utgivelsen vitner om.

Den største skatt
Et smil som kommer rett fra hjertet
kan dempe selv den største smerte
din latter klukker og ruller i vei
den lander så mykt et sted inni meg
med øyne så store du åpner ditt sinn
og inviterer kjærlig alle med inn
i gleden og lykken hver dag som natt
et barnesmil er den største skatt

Jorid Tho


