
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon 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 
rådgiverteamet på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

Når fosterforeldre vil flytte
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?
Det hender fosterforeldre ringer til 
rådgivningstjenesten med spørsmål 
som handler om temaet når foster-
foreldre ønsker å flytte. Hvilke ret - 
ningslinjer skal følges og hvilke regler 
fins? Hva kan man bestemme som 
fosterforeldre når det gjelder dette? 
Kan man i det hele tatt flytte?

I tre av henvendelsene vi har mot  - 
tatt har innringerne gitt tillatelse til 
at spørsmålene de hadde rundt egen 
situasjon, blir gjengitt på denne 
siden.

Første henvendelse:
Vi er en familie med tre egne barn i 
skolealder, samt et fosterbarn på fem 
år. Hun har bodd hos oss siden hun 
var to år gammel. Hun har samvær 
med foreldre tre ganger i året på 
nøytralt sted. Plasseringen er lang-
siktig.

Nå har fosterfar fått tilbud om en 
jobb han lenge har ønsket seg. Dette 
betyr at vi må flytte, da jobben til 
fosterfar er i en annen kommune – 
flere mil unna der vi  nå bor. Jeg 
(fostermor) er usikker på om barne-
verntjenesten, som har plassert jenta, 
blir særlig begeistret for flyttingen. Jeg 
har så vidt nevnt noe om det i møte 
med barneverntjenesten og har 
oppfattet at det ikke er helt enkelt. 
Men, kan de nekte oss å ta fosterbarnet 
med hvis vi ønsker å flytte? 

Svar:
Hovedregelen er at det vanligvis ikke 
er grunnlag for å revurdere foster-
hjemsplasseringen selv om fosterfor-
eldrene flytter til en annen kom-
mune. Når plasseringen i tillegg er 
godt fungerende og langsiktig tenkt, 
er grunnlaget for en revurdering 
nesten ikke til stede. I følge Foster-
hjemsavtalen forplikter fosterforel-
drene seg til:

 
”Å ta opp spørsmål om flytt - 
ing med barneverntjenesten i god 
tid før eventuell flytting. Det skal 
også meldes fra til barneverntje-

nesten hvis barnet skal delta på 
feriereiser eller lignende på mer en 
tre uker.” (punkt 9).

Dersom plasseringen hadde vært 
kortvarig og tilbakeføring til foreldre 
var avgjort, ville en flytting muligens 
ikke vært tilrådelig. Det er Lov om 
barneverntjenester §4-17 som da 
regulerer dette. I dette tilfelle var 
plasseringen langsiktig med tanke på 
oppvekst. Samværsordningen var 
tenkt i lite omfang – også en god 
grunn til å akseptere at barnet flytter 
med fosterfamilien. 

Det er viktig at barneverntjenes-
ten i den kommunen familien flytter 
til, får melding om flytting da det er 
den nye kommunen som står 
ansvarlig for å oppnevne person som 
skal utføre tilsyn.

Andre henvendelse:
Vi er fosterforeldre til en jente på ni 
år. Hun har bodd hos oss siden hun 
var fem år. Far har aldri vært til stede 
– jenta vet ikke hvem han er. Mor 
har samvær hver fjerde helg. Jenta er 
da hjemme hos mor fra fredag 
ettermiddag til søndag kveld. Ordnin-
gen fungerer ok selv om vi, som 
fosterfor eldre, ser tegn på både stress og 
uro etter samværshelger. Jenta selv sier 
hun vil besøke mor. Hun er som 
foster barn flest, lojal og forsvarer mor 
i det meste. Nå har jeg (fostermor) 
fått tilbud om en jobb som bistands-
arbeider i et asiatisk land. Vi vil da 
være utenlands i ti måneder – i første 
omgang. Foster far er positiv og 
under søker om det er mulig med 
arbeid for ham i den aktuelle regio-
nen av landet. Sønnen vår, som er 13  
år, syns det er kjempespennende. Men 
hva med fosterbarnet vårt? Hun 
hadde nevnt det for  mor sist samværs-
helg og hun hadde ”tatt helt av” i 
følge fosterbarnet vårt. Mor har 
kontaktet barneverntjenesten og de 
har nå innkalt oss til et møte. Har vi 
mulighet for å ta henne med? Hvem 
bestemmer hva i slike avgjørelser?

Vår faste spaltist og den som har betjent 
rådgivningstelefonen, har for tiden 
svangerskapspermisjon. I tiden framover vil det 
være flere som betjener telefonen og 
besvarer spørsmål fra fosterforeldre og faglige 
instanser.  Det vil derfor ikke være en fast 
spaltist som skriver til Spør rådgiver, men det vil 
skrives av et rådgiverteam.

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.



Svar:
Det er ingen automatikk i å flytte 
utenlands med fosterbarn.

I Retningslinjer for fosterhjem 
(Barne- og likestillingsdepartementet)  
kapittel 6.11 står det:

”Etter at barnet er plassert i foster-
hjem bør flytting til utlandet skje 
unntaksvis. Slik flytting vil bare 
kunne skje under forutsetning av at 
det kan etableres et forsvarlig tilsyn 
med fosterhjemmet og at kontakten 
mellom barnet og foreldrene kan 
ivaretas der dette er aktuelt.”

Det foreligger også en uttalelse fra 
Justis departementet der det fremgår at 
det kan være betenkelig at fosterforeldre 
flytter utenlands, men at det ikke er noe 
prinsipielt eller lovmessig i veien for 
det. Mange hensyn skal tas med i en 
helhetsvurdering. Varigheten av opp - 
holdet i utlandet og barneverntjenestens 
tillit til fosterforeldrene er noe som skal 
med. Sist, men ikke minst, skal det tas 
hensyn til hva foreldrene mener. Som 
en hovedregel er man avhengig av at 
fosterbarnets foreldre samtykker i 
flyttingen. 

I henvendelsen vi fikk, som er gjen - 
gitt over, satte mor seg sterkt imot 
flyttingen – selv om det i første omgang 
var et relativt kortvarig opp hold. Foster - 
barnet støttet mor og ønsket ikke å reise 
utenlands med foster familien – sannsyn-
ligvis på grunn av mors mening og 
reaksjon. Mor  hadde et skriftlig vedtak 
om en samværsordning hun aktet å 
beholde. Denne saken kom tilbake til 
rådgivningstjenesten som en oppfølg-
ningssak. Resultatet var at jenta ble 
plassert i beredskapshjem i den perioden 
fosterfamilien ble i utlandet. Mor fikk 
opprettholdt sin samværsavtale og 
barnevern tjenesten så seg nødt til å 
handle etter vedtak fattet i fylkesnemn-
da.

Tredje henvendelse:
Vi er fosterhjem for et barn på ti  år som 
har bodd hos oss siden hun var åtte år. Vi 

har i tillegg et eget barn på 13 år. Foster - 
barnet vårt har regelmessig samvær med 
sine foreldre. Vi bor på Vestlandet, og 
siden vi nå har arvet min mors hus i 
Troms, ønsker vi å flytte dit. Barnevernet 
ønsker ikke at vårt fosterbarn skal flytte 
sammen med oss da de muligens tenker 
seg en tilbakeføring til foreldrene. Kan de 
nekte oss dette?

Svar:
Barneverntjenesten kan revurdere en 
fosterhjemsplassering med begrunnelse 
i flytting. Som regel vil det ikke være 
noe problem at barnet flytter sammen 
med fosterfamilien, men i alle tilfelle 
vil barneverntjenesten vurdere flyttin-
gen ut i fra flere forhold, for eksempel 
målsettingen med fosterhjemsplasserin-
gen, andre støtte- eller behandlingstil-
tak som fosterbarnet har, fosterbarnets 
tilknytning til fosterfamilien, samt 
samværsavtalen. Dersom barneverntje-
nesten ser at en tilbakeføring vil være 
realistisk, vil det legges opp til hyppi-
gere samvær mellom barnet og forel-
drene. Noe som også kan ha betydning  
i denne saken, er at fosterfamilien skal 
flytte til en helt annen kant av landet. 

I spørsmål om et fosterbarn kan 
flytte sammen med fosterfamilien, vil 
det  dessuten være vesentlig om barnet 
er plassert frivillig (§ 4-4 fjerde ledd) 
eller om det er en omsorgsplassering  
(§ 4-12).  I begge tilfeller er det viktig å 
ha fosterforeldrene med på lag helt fra 

planleggingen. Foreldreansvaret sitter 
dypt og disse rettighetene må fosterfor-
eldre få bedre informasjon om i starten 
av en fosterhjemsplassering. 

Når barneverntjenesten bestemmer 
at fosterbarnet ikke skal flytte, må de si 
opp fosterhjemsavtalen og fatte vedtak 
om flytting etter barnevernloven  
§ 4-17. 
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Rosehilsen
Rosehilsen sendes alle som har sitt daglige virke ved Bufetat Ski, Akershus kommune.
Dette fordi det drives et særdeles godt arbeid med plassering av fosterbarn i slekt-   og 
familienettverk, samt stadige opplæringskurs, og veiledningsgruppene » Trygg-base» for 
nye fosterforeldre.
Bufetat Ski har dessuten et godt samarbeid med aktuelle lokallagsavdelinger i Norsk 
Fosterhjemsforening. Det kommer stadig positive tilbakemeldinger til oss fra fornøyde 
fosterforeldre som har fått god hjelp fra dere.

Med hilsen Birgit Alstad og Anne-Karin Hallangen
Fostermødre og tillitsvalgte i Norsk Fosterhjemsforening Østfold
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