
Spør rådgiver

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 

Bruk fosterhjemsavtalen

?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.

Lajla Husvik 

Fosterforeldre er barnevernets viktigste 
ressurs. Jeg hørte om en kommune der  
de anser oppfølging av fosterhjem som 
bonussaker. Saksbehandlerne som har 
plassert barn ønsker selv å følge dem opp 
videre i fosterhjemmene, og de føler 
samarbeidet med fosterforeldre som 
givende. De får positive forventninger  
til fosterforeldrene, som igjen får positive 
forventninger til dem. Det blir lett å få  
til god dialog. Men vi har 430 kommuner  
i Norge. 

Følgende uttalelser fra fosterforeldre viser at 
ikke alle har denne praksisen:

   
•  Det er krangling om penger. Jeg er så lei av 

å kjempe. 

•  De som skulle gi deg støtte blir de du må 
bruke mest energi på. 

•  Det er mange uenigheter som ikke kommer 
så langt som til konflikt av redsel for 
barnevernets makt. 

•  Du må gjøre deg tøff og være et menneske du 
egentlig ikke er. 

Fosterhjemsavtalen kom i revidert utgave i 
2010.  Den nye utgaven er tydeligere og 
mer detaljert enn den gamle utgaven fra 
1999. Se www.fosterhjemsforening.no der 
det ligger en link til revidert  fosterhjemsav-
tale. 

Det er bestemt av myndighetene at 
fosterhjemsavtalen skal gjennomgås minst 
en gang i året. En slik gjennomgang er på 
mange måter fosterforeldrenes medarbei-
dersamtale. Den tar  punkt for punkt for 
seg hva som er barnevernets oppgaver og 
forpliktelser, og hva som er fosterforeldre-
nes forpliktelser. 

Det som er fint med årlig gjennomgang 
av fosterhjemsavtalen, er at ved å ta for seg 
punkt for punkt i avtalen, så blir det en 
gjennomgang av plasseringen. Har barnet 
de riktige tiltakene? Får fosterforeldrene 
tilstrekkelig veiledning? Fungere samværet 
etter planen? 

Godtgjøringen følger veiledende 
KS-satser, men det er et problem at 
forsterking utover disse satsene ikke er lik 
fra kommune til kommune. Departemen-

tet har skrevet et brev sammen med den 
nye avtalen. Der står det at når det gjelder 
eventuell forsterkning for barnet, er det 
barnets tiltaksplan som skal danne utgangs-
punktet for å vurdere behovet. Barnets behov 
vil naturlig endre  
seg etter alder, utvikling og plasseringssted,  
og tiltakene skal derfor evalueres fortløpende. 

Å bruke tid på å gjennomgå foster-
hjemsavtalen minst en gang i året vil ha 
forebyggende virkning og flere foster-
foreldre vil oppleve at barnevernet følger 
med og bryr seg om det som skjer i 
fosterhjemmet. 

Det høres så enkelt ut. Alle foster-
foreldre skal ha en årlig gjennomgang av 
fosterhjemsavtalen. Men det krever arbeid  
i forkant og etterpå, og det må skje på en 
god måte for at det skal oppleves nyttig,  
og virkelig være nyttig. 

Fem råd for god 
gjennomføring:
1. Sett av nok tid
Det tar tid, både fosterforeldre og 
barnevernet må prioritere dette en gang i 
året. Les igjennom avtalen på forhånd og 
lag nødvendige stikkord, det gjelder både 
fosterforeldrene og barnevernet. Kanskje 
kreves det to møter hvis det er lenge siden 
ting er blitt tatt opp.

2. Bruk lokaler der dere kan sitte 
uforstyrret
Ikke bruk hjemmebesøket til dette møtet. 
Heller ikke kontoret til saksbehandler.  
Bruk et møterom der dere kan sitte uten 
forstyrrelser.

3. Legg vekt på kommunikasjonen
Alle vet at åpen kommunikasjon er bra. 
Men det kan være krevende. Sitatene 
ovenfor viser at fosterforeldre føler at de 
ikke kan være åpne, noen opplever at det er 
best å holde tilbake hva de egentlig mener 
fordi de er redd for hvordan barnevernet 
oppfatter det. Andre mener de må gjøre seg 
tøffere enn de i virkeligheten er for å nå 
fram. 

Når det kommer til saksbehandler så vil 
noen mene at de må gjøre seg tøffe,  
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de kan ikke innrømme at de egentlig har 
dårlig samvittighet og føler de kommer  
til kort, at de ikke har funnet besøkshjem, 
at foreldrene krever at samværene må 
gjøres om eller at de ikke har fått skrevet 
den omsorgsplanen de skulle gjort for 
lenge siden. Kanskje har de så mye å gjøre 
at det er umulig å rekke alt. Når disse 
følelsene er der og skjules blir 
kommunikasjonen diffus og uklar. Her 
må noe gjøres. Å få til gode samtaler  
med nærhet og tydelighet krever 
kompetanse. Øvelse gjør mester. Et femte 
divisjons fotballag trener 4-5 ganger i 
uken. Vi trenger trening i vår bransje også. 
Trening i å stille åpne spørsmål, lytte på 
en aktiv måte og dele det man har på 
hjertet i fortrolighet og gjensidig tillit.  
Det trengs ferdigheter og evner for å få til 
god dialog. Både saksbehandler og 

fosterforeldre må ta på seg ansvaret for 
dette.

4. Lag et referat over punkter som er 
gjennomgått
I noen tilfeller kan kanskje fosterforeld-
rene skrive et slikt referat? Særlig foster-
foreldre som stiller store krav. Den beste 
måten i imøtekomme de som klager, er å 
gi dem oppgaver sies det. Det vil frigjøre 
tid for saksbehandler. Foster-foreldrene 
blir myndiggjort og ansvarliggjort. 

Det kan øke kvaliteten både på 
samtalen og på referatet. 

5. Følg opp
De tiltak og planer som saksbehandler og 
fosterforeldre blir enige om må følges opp, 

hvis ikke vil effekten av samtalen kunne 
bli netto negativ, selv om samtalen isolert 
sett er god. 

Dette er mye arbeid. Det kreves 
ressurser. Men dette er arbeid som må 
prioriteres. Barnevernet bruker store 
summer på å overta omsorgen for barn. 
Bufetat bruker store summer på å 
foreberede fosterforeldre gjennom 
PRIDE-kurs. Bufdir bruker store summer 
til kampanjer for å rekruttere nye 
fosterforeldre. Målet med alt dette er at 
hvert enkelt barn som flytter i fosterhjem 
skal få de beste muligheter. 
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