
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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?Å rekruttere fosterhjem fra slekt og 
nettverk er et satsingsområde for 
norske myndigheter. Når barn skal 
flytte, enten etter omsorgsoverta-
kelse eller ved frivillig plassering, er 
barneverntjenesten pålagt å søke 
etter fosterhjem i slekt eller famili-
ens nære nettverk. Dette er nedfelt i 
forskrift om fosterhjem § 4: 
«Barneverntjenesten skal alltid 
vurdere om noen i barnets familie 
eller nære nettverk kan velges som 
fosterhjem.» Et slikt alternativ skal 
likevel bare velges når det er det 
beste for barnet. Gjennom kartleg-
ging skal barnevernet finne ut om 
slektsplassering eller plassering i 
ordinært fosterhjem er til det beste 
for barnet og familien.

Til rådgivningstjenesten får vi 
jevnlig henvendelser fra onkler, 
tanter og besteforeldre som har 
blitt fosterhjem for et barn i 
familien. Disse fosterforeldrene tar 
gjerne opp problemstillinger og 
utfordringer som i stor grad er 
spesielle for fosterhjem i slekt og 
nettverk. Det kan være mange 
fordeler knyttet til å plassere barn i 
slekt og nettverk, men det kan også 
by på noen utfordringer. Nedenfor 
følger noen av de problemstillin-
gene som fosterforeldre i barnets 
slekt har tatt kontakt med rådgiv-
ningen om den siste tiden.

Konflikter  
med øvrig familie
Når barnevernet tar omsorgen for et 
barn og velger å plassere barnet i 
fosterhjem i slekten, kan dette bidra 
til en eskalering av konflikter i 
familien. Noen slektsfosterhjem 
opplever at familien vender seg i 
mot dem, fordi de har ”tatt parti” 
med barnevernet. Fosterforeldrene 
forteller om at de føler seg alene og 
at det er tungt når det blir konflik-
ter i familien. Andre opplever at 
barnet blir sett på som ”hele 

familiens barn” og at mange familie-
medlemmer vil mene noe om 
hvordan barnet skal oppdras. Dette 
kan bli belastende for både barn og 
fosterforeldre.

Samvær  
– å skjerme barnet
Slektsfosterhjem forteller også at det 
kan være vanskelig å sette grenser 
for barnets foreldre når det gjelder 
samvær og kontakt. De sier likevel 
at de ikke vil risikere å utsette 
barnet for samvær som ikke er bra 
for barnet og at de heller vil avvise 
foreldrene. Men dette er en tung 
påkjenning for fosterforeldrene. De 
beskriver det som hardt å avvise 
egen sønn eller datter som kanskje 
sliter med rus eller dårlig psykisk 
helse for å skjerme fosterbarnet.

Fra besteforelder til 
forelder
Det kan oppleves som en stor over - 
gang å gå over fra å være besteforel-
der til å bli fosterforelder med de 
plikter det fører med seg. Dette 
innebærer en overgang for både 
barn og voksne. Besteforeldrene går 
over til å ta på seg en rolle som 
oppdrager og grensesetter, og man 
må følge opp i forhold til skole, 
fritidsaktiviteter og venner. Beste-
foreldre forteller om at de er slitne 
og opplever hverdagen som utfor-
drende, men at de likevel ikke ville 
valgt annerledes. Noen sier at 
terskelen for å ta opp utfordringer 
med barnevernet er høy, fordi de 
føler at dette er noe de bør klare på 
egenhånd siden det dreier seg om et 
barnebarn. 

Annenrangs fosterhjem 
En problemstilling som flere har 
nevnt går på at man føler at barne-
vernet har en negativ innstilling til 
fosterhjemmet. Fosterforeldrene 
opplever at barnevernet ser dem i 
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lys av hva foreldrene har gjort. Noen 
besteforeldre føler skam og skyldfølelse 
over at deres sønn eller datter ikke har 
vært en god forelder for sitt barn. Flere 
har sagt at de opplever det som 
ubehagelig å be om veiledning eller 
økonomisk støtte, fordi de opplever at 
barnevernet har en holdning om at de 
bør klare seg mer på egenhånd og orke 
mer, fordi de er i barnets slekt. 

Henvendelser til rådgivningen 
viser at i en del saker med plassering i 
slekt og nettverk er barnevernet sene 
med å få fosterhjemsavtalen på plass. 
Mange av slektsfosterhjemmene som 
tar kontakt med rådgivningstjenesten 
forteller om frustrasjon over mang-
lende støtte og oppfølging fra barne-
verntjenesten. Vi har også henvendel-
ser fra besteforeldre som ikke får 
utbetalt godtgjøring. Noen henven-
delser gir grunn til å tro at noen 
kommuner behandler slektsplasserin-
ger som private plasseringer hvor 
man ikke skal ha samme oppfølg-
ning, godtgjøring og utgiftsdekning 
som andre fosterhjem. Dette gjør det 

vanskelig å få avtaler med barnever-
net.

Det er greit å be om hjelp!
Det kan være mange følelsesmessige og 
relasjonelle utfordringer som oppstår 
når man blir fosterhjem for et barn 
man kjenner. I mange tilfeller vil 
foreldre sette stor pris på at barnet får 
bli i familien og være glade for at de 
stiller opp. Vi vet også at det kan 
innebære mange fordeler for barnet å 
slippe å flytte til en ny og ukjent 
familie. Andre ganger vil foreldre og 
familie vende seg imot fosterforeldre-
ne. Det som kan være en trøst i en slik 
situasjon er å huske på at man ikke har 
tatt parti for eller i mot foreldre og 
familie, men at man er på parti med 
barnet. 

Et slekts- eller nettverksfosterhjem 
er et fosterhjem på lik linje med 
andre fosterhjem, og skal godkjennes 
ut fra samme regelverk. De har også 
rett til samme godtgjøring for arbeid 
og utgifter, og til oppfølging, veiled-
ning og støtte, tilpasset situasjonen 

for det enkelte fosterhjem og foster-
barn. Noen besteforeldre som blir 
fosterhjem vil for eksempel kunne 
trenge avlastning for å klare å holde 
løpet ut, når de begynner på en ny 
runde med foreldreskap i godt voksen 
alder. Barnevernet bør også, når det 
gjelder slektsfosterhjem, være aktiv og 
ta initiativ til kontakt med fosterfa-
milien for å tilby råd og veiledning. 
Hvis man som fosterforelder for et 
barn i familien opplever hverdagen 
som tung og vanskelig, er det viktig å 
ta kontakt med barneverntjenesten. 
De skal tilby slektsfosterhjem opp-
følgning og veiledning på lik linje 
med ordinære fosterhjem. Det er også 
viktig å huske på at slektsplasseringer 
ikke er den beste løsningen for alle. 
Hvis for eksempel konfliktnivået i 
familien er høyt eller besteforeldre 
føler at de ikke har overskudd til å bli 
fosterforeldre, kan et ordinært 
fosterhjem være den beste løsningen 
for barnet.
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