
Spør rådgiver

NFFs 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 

Året som har gått

?Jennifer  
Drummond Johansen 

Vi er kommet til desember og det er på 
tide med et tilbakeblikk på rådgivnings-
tjenesten gjennom året som har gått. 
Mange engasjerte medlemmer har tatt 
kontakt. Gjennom rådgivningstjenesten 
får Norsk Fosterhjemsforening et 
innblikk i hvor skoen trykker for mange 
fosterforeldre. Noen har konkrete 
spørsmål, andre ønsker støtte, råd og 
hjelp til å løse svært vanskelige og 
kompliserte problemstillinger. Andre 
trenger noen som lytter, en å dele sin 
sorg og frustrasjon med.

Fosterforeldrenes erfaringer med å 
samarbeide med barnevernstjenestene 
rundt om i landet er svært forskjellige. 
Noen føler seg godt ivaretatt, andre føler 
seg overkjørt og dårlig behandlet. Felles 
for mange av de som føler seg dårlig 
behandlet, er at de opplever at saksbe-
handler ikke evner å sette seg inn i deres 
situasjon. Som en fosterforelder sa det 
”de kan gå hjem klokka fire, mens vi 
fortsatt sitter der…”

Det er mange av problemstillingene 
som var aktuelle i 2010, som har gått 
igjen i år. Dette dreier seg blant annet 
om fosterforeldres arbeidsrettslige stilling 
og sosiale rettigheter, ettervern og 
flytting av fosterbarn. I tillegg er det 
mange som tar opp saker i forhold til 
forsterkning og frikjøp.

Fosterforeldrenes 
arbeidsrettslige stilling og 
sosiale rettigheter
Telefonene vi får inn til rådgivningen gir 
inntrykk av at mange barnevernstjenester 
ikke gir god nok informasjon til 
fosterforeldrene på dette området. Det 
handler blant annet om pensjon, 
arbeidsavklaringspenger, sykepenger og 
foreldrepermisjon. I flere saker har  
hverken Nav eller barnevernstjenesten 
kunnet svare, og fosterforeldrene har 
blitt henvist videre til oss. 

NAV-saker
Mange fosterforeldre tror, forståelig nok, 
at barnevernstjenestene tar hånd om 
disse problemstillingene. Slik er det 
dessverre ikke og vi får stadig henvendel-
ser fra fosterforeldre som har oppdaget 
for sent at de regnes som frilansere, og 

således mangler mange av de rettighetene 
som ordinære arbeidstakere har. 
Frilansere er i utgangspunktet selv 
ansvarlig for å ivareta sine sosiale 
rettigheter. 

Det er særlig viktig å ta opp disse 
spørsmålene med barnevernstjenesten 
dersom du som fosterforelder skal 
frikjøpes fra arbeid for å være hjemme 
med fosterbarnet. Problemstillinger 
knyttet til dette temaet ble tatt opp i 
rådgivningsspalten i Fosterhjemskontakt 
1/ 2011 og denne artikkelen kan 
anbefales de av dere som sitter med 
spørsmål knyttet til fosterforeldres 
rettigheter og NAV. Vedlegget til 
Fosterhjemsavtalen (2010) som heter 
”Fosterforeldres arbeidsrettslige stilling 
og deres sosiale rettigheter” gir også en 
nyttig oversikt over de viktigste problem-
stillingene. 

Fosterhjemsavtalen som verktøy
I fosterhjemsavtalen til kommunale 
fosterhjem utarbeidet av Barne-, 
likestillings- og inkluderingsdepartemen-
tet i 2010, står det i punkt 2 at barne-
vernstjenesten skal ha gjennomgått hele 
avtalen med vedlegg sammen med 
fosterforeldrene før den underskrives. 
Det står videre at det skal ha vært 
redegjort for hva hvert enkelt punkt 
innebærer. En slik gjennomgang skal 
gjentas hvert år. Mange uklarheter og 
misforståelser kunne kanskje vært 
unngått dersom dette hadde blitt gjort 
rutinemessig. Dette forutsetter selvfølge-
lig at barnevernstjenestene har kunnskap 
nok til å redegjøre for punktene. 

En oppfordring til dere som er 
fosterforeldre er å bruke fosterhjemsavta-
len aktivt og kreve en grundig gjennom-
gang av avtalen hvert år. Ved å gjøre 
dette sammen med barnevernstjenesten 
vil dere berøre de aller fleste områder 
som er viktige for at fosterhjemmets 
rettigheter, og også fosterbarnets 
rettigheter, blir best mulig ivaretatt. Å 
bruke tid på å gjennomgå avtalen vil 
kunne ha en forebyggende virkning ved 
at man tar for seg utfordringer under-
veis, istedenfor å vente til det har bygget 
seg opp til å bli konflikter. Flere 
fosterforeldre vil med en slik grundig 
årlig gjennomgang i større grad kunne 

Jennifer Drummond Johansen har overtatt 
som fagkonsulent etter Lalja Husvik. Det betyr 
at det er Jennifer som nå betjener rådgiv-
ningstelefonen i Norsk Fosterhjemsforening. 

Jennifer er utdannet barnevernspedagog 
ved Høgskolen i Oslo. Hun har i tillegg til dette 
grunnfag i samfunnsgeografi fra Universitetet i 
Oslo. For tiden tar hun master i psykososialt 
arbeid, studieretning vold og traumatisk stress 
ved Universitetet i Oslo.

Jennifer har tidligere jobbet som barne-
vernskonsulent med fosterhjem i kommunal 
barnevernstjeneste og som pedagogisk leder i 
barnehage. Hun har erfaring fra arbeid med 
enslig mindreårige asylsøkere, samt fra 
organisasjoner som jobber med barn utsatt for 
vold og seksuelle overgrep. I tillegg til dette 
har hun innehatt en rekke verv innen idretten 
og i frivillige organisasjoner som jobber for 
barn og unge. 

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 NFF.
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oppleve at barnevernet følger med og bryr 
seg om det som skjer i fosterhjemmet. 

Ettervern
I disse sakene hører vi om stor forskjellsbe-
handling i de ulike kommunene. Vi har 
ikke noen lovfestet rett til ettervern i Norge, 
men i juni kom Barne-, likestillings- og i 
inkluderingsdepartementet med et rund-
skriv om tiltak etter Barnevernloven for 
ungdom over 18 år (Q-13/2011). Dette 
rundskrivet sier blant annet at ”barneverns-
tjenesten skal, med utgangspunkt i den enkelte 
ungdoms behov, treffe gode, barnevernfaglige 
beslutninger, basert på en konkret og 
individuell vurdering i den enkelte sak”. 
Formålet med tiltakene er at de skal bidra 
til at overgangen til voksentilværelsen 
oppleves som trygg og forutsigbar for 
ungdommen. Barnevernstjenesten skal altså 
sammen med ungdommen vurdere behovet 
for hjelp i hvert enkelt tilfelle. Det vil også 
være naturlig at fosterforeldrene som 
kjenner ungdommen blir trukket inn i dette 
arbeidet. Dersom barnevernstjenesten avslår 
tiltak, kan ungdommen selv klage på dette 
vedtaket. 

Vi får dessverre jevnlig høre om saker 
hvor barnevernet velger å kutte drastisk i 
tiltaket til ungdommen den dagen de fyller 
18 år. Rundskrivet om ettervern presiserer 
barnevernstjenestens adgang til å opprett-
holde tiltak som var igangsatt før barnet 
fylte 18 år, som for eksempel en foster-
hjemsplassering. Barnevernet skal være 
lydhøre for hva hver enkelt ungdom har 

behov for. For mange vil dette være å få 
mulighet til å få bli en stund til i hjemmet 
sitt, slik som de fleste andre ungdommer 
ønsker. 

Flyttesaker
Disse sakene omhandler i hovedsak at et 
fosterbarn blir flyttet fra et fosterhjem til et 
annet. Dersom flyttingen ikke har vært 
planlagt gjennom fosterbarnets omsorgs- 
eller tiltaksplan, vil flyttingen som regel 
kalles for utilsiktet. Det er stort sett slike 
utilsiktede flyttinger vi får henvendelser 
om. 

Det er § 4-17 i barnevernloven som 
omhandler vedtak om flytting; ”barneverns-
tjenesten kan flytte barnet bare dersom 
endrede forhold gjør det nødvendig, eller 
dersom det må anses til det beste for barnet. 
Barnevernstjenestens vedtak om flytting kan 
påklages til fylkesnemda”. 

Mange opprørte og fortvilte fosterforel-
dre har tatt kontakt og fortalt dramatiske 
historier om flytting. Felles for mange av 
sakene er at fosterforeldrene forteller at 
både de og barnet var helt uforberedt på 
flyttingen. Hvis man snakker med barne-
vernstjenestene vil man kanskje få en annen 
historie. De mener gjerne at flyttingen ikke 
er akutt, men vurdert og planlagt. Da 
tenker vi at når fosterforeldrene og barnet 
opplever flyttingen som akutt, så har ikke 
kommunikasjonen vært god nok. Barne-
vernstjenesten har et særlig ansvar for å gi 
barnet informasjon som er tilpasset barnets 
alder og modenhet. Barnekonvensjonen 

slår fast i artikkel 12 at barn har rett til å si 
sin mening i saker som angår dem og at 
barnets mening skal tillegges vekt. Vi vet at 
uttilsiktede flyttinger vil være en tilleggsbe-
lastning for barnet og at utflyttingen derfor 
bør gjennomføres på en så skånsom måte 
som mulig. Å la barnet være en del av 
prosessen rundt en eventuell flytting fra 
fosterhjemmet må i så måte være et mål for 
alle barnevernstjenester.

Når flyttingen eventuelt er et faktum 
skal barnevernstjenesten tilby foster- 
foreldre og fostersøsken en avslutnings-
samtale, slik at man kan få svar på 
eventuelle spørsmål og at man får avsluttet 
plasseringen på en ordentlig måte.

Noen ord til slutt…
Dere som tar kontakt med rådgivningstje-
nesten gir oss et innblikk i hvilken 
fantastisk innstats som ytes i de tusen 
fosterhjem. Vi lærer mye om hvilke 
utfordringer mange fosterhjem står 
ovenfor, men vi får også høre historier om 
godt samarbeid og fosterbarn som 
blomstrer. Norsk Fosterhjemsforening skal 
være en aktiv pådriver for å heve kvaliteten 
på alle plan innen fosterhjemsomsorgen. 
Informasjonen vi får fra dere, på godt og 
vondt, brukes aktivt i dette arbeidet i 
Norsk Fosterhjemsforening sentralt. Det 
er derfor viktig at dere fortsetter å ta 
kontakt med spørsmål eller om dere bare 
har noe på hjertet. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og ser 
fram til mange gode samtaler på nyåret.

Året som har gått
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