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•                 Om forfatteren 

• Svanhild Vik er utdannet Cand. polit med hovedfag i 
pedagogikk. Hun har arbeidet som fagkonsulent i Barne- og 
familieetaten, prosjektleder på forskningsinstituttet NOVA og 

siden 2007 har hun vært seniorrådgiver/nasjonal koordinator 
for familieråd. Hun har tidligere vært fostermor.
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Tiltak

St. melding 17, eller «Fosterhjemsmeldingen» som den 
blir kalt på folkemunne, er nå ute på høring. Meldingen 
varsler økt satsing på familieråd ved rekruttering av 
fosterhjem i slekt eller nettverk. Familieråd som metode 
kan også brukes etter at barnet er flyttet til 
fosterhjemmet.

• Av Svanhild Vik, 
Cand. polit med hovedfag i 
pedagogikk

I 2015 ble det avholdt familieråd for 
over 1000 barn. Nesten en femtedel av 
disse familierådene omhandlet spørsmål 
i tilknytning til fosterhjemsarbeid.

Arbeidsmåten har vært praktisert i 
fosterhjem i over 15 år. Arbeidsmåten 
gir barn og familiers egne vurderinger 
og opplevelser en større plass i beslut-
ninger. Modellen omtales som den av 
barnevernets arbeidsformer som i størst 
grad gir barn, familie og nettverk inn - 
flytelse. 

Vanligvis er det en saksbehandler i 
barnevernet som foreslår for barn og 
familier at det skal avholdes et familie-
råd. Men stadig oftere etterspør både 
advokater, foreldre, fosterforeldre og 
slektninger å avholde et familieråd. 

I denne artikkelen vil jeg ha søke lyset 

på bruk av arbeidsmåten i rekrut terings-
øyemed, men også argumentere for at 
familieråd bør benyttes langt oftere for å 
følge opp både barn, for eldre og foster - 
foreldre når barn er plassert i fosterhjem.  

Om familieråd
Familieråd har sin opprinnelse i New 
Zealand på 1980-tallet. Her var barn av 
urbefolkningen, maoriene, sterkt over - 
representert i barnevernet, og det var 
vanskelig å finne tiltak som forbedret 
barnas og familiens situasjon. Det ut - 
vik let seg en mistillit til barnevernet, og 
det ble hevdet at tiltak bygget på de 
hvites normer og at det ikke ble tatt 
hensyn til maorienes utvidede familie-
struktur. I en ny lov «The Children, 
Young Persons And Their Family Act 
1989», ble den utvidede familien gitt 
en rett til å møtes i et familieråd. Hen - 
sikten med det var å bringe på det rene 
hva familier og nettverk selv kunne stille 

Familieråd
Mye kan løses dersom 
vi snakker sammen

«Det bør være en hovedregel at det gjennomføres et familie råd, eller 
benyttes lignende metoder for kartlegging av ressurser i slekt eller nettverk når 
barn må flytte i fosterhjem. Regjeringen foreslår der for at det stilles et krav om 
alltid vurdere å holde et familieråd, eller benytte andre verktøy eller metoder 

for nettverkskartlegging når barn må flytte i fosterhjem». (Meld. St.17)
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opp med, når et barn ikke lenger kunne 
bo hos foreldrene. 

Det er klare prosedyrer for gjen nom - 
føringen av et familieråd. Møtet er for - 
beredt, ledet og gjennomført ut i fra en 
struktur, prosess og målsetting hvor hen - 
sikten er å drøfte seg fram til en plan 
med utgangspunkt i gitte pro blem stil-
linger. Det som skal diskuteres i et 
familieråd er bestemt i forkant av 
familierådsmøtet og familien og barn 
involveres i utformingen av spørsmål. 

Det engasjeres en person, en ko ordi - 
nator, som er uavhengig av både famili - 
en og hjelpetjenesten. Ko ordi na toren 
samarbeider med foreldre og barn i 
planleggingen av familierådet for å 
finne fram til hvem som skal invi teres 
fra storfamilien. I tillegg til for eldre, 
foresatte og slektninger kan også venner 
og naboer inviteres dersom familien 
ønsker det. Koordinatoren har i tillegg 
ansvar for å finne en støtteperson til 
barnet og være vert for møtet. Ko ordi - 
natoren har en viktig rolle i å bidra til å 
holde fokuset på barnet gjennom hele 
familierådsprosessen. 

Dersom familieråd avholdes for å se 
om det er mulig å finne et fosterhjem i 
slekt eller nettverk, avholdes det et 
ekstra informasjonsmøte i forkant av 
selve familierådsmøtet. På dette møtet 
informerer fosterhjemtjenesten om hva 
det vil si å være fosterforeldre, hvilke 

krav som stilles og hva slags oppfølging 
fosterforeldre rekruttert fra barnets slekt 
og nettverk kan forvente fra det offent-
lige. Informasjonsmøtet avholdes van - 
ligvis et par uker før familierådet. 

Fra oppstart til selve familierådet 
avholdes, tar prosessen totalt ca. 6-8 
uker. Et familieråd er ikke et enkelt 
møte men en prosess med oppfølgende 
møter. For mer informasjon om hvor - 
dan et familieråd gjennomføres se www.
bufdir.no/familierad/

Virker familieråd?
For at en arbeidsmåte skal anbefales og 
spres, er det viktig å ha kunnskap om 
hvordan den virker. I Norge har det 
vært økt oppmerksomhet i barnevernet 
på barnet som aktør. Dette har også 
påvirket familierådsarbeidet i Norge. 
Mens hovedfokuset tidligere i større 
grad var på myndiggjøring av familien, 
legger vi i Norge særlig vekt på barns 
deltakelse og perspektiv når barn deltar 
i familieråd.

For at vi i Norge skal ha oppdatert 
kunnskap om erfaringer og effekter av 
familieråd, så ble ulike forskningsmiljø i 
2014 utfordret til å lage en kunn skaps-
status om familieråd. Kunnskaps status-
en sammenfatter den eksisterende inter - 
nasjonale forskningen og gir ret ning for 
videreutviklingen av familieråd i Norge 
(Havnen og Christiansen 2014). 

Funn viser at familieråd gir økt 
sann synlighet for plasseringer hos slekt 
og nettverk. Et betydelig flertall av alle 
deltakergruppene i familieråd har posi - 
tive erfaringer fra å delta. Også for de 
fleste av dem som var skeptiske i ut - 
gangspunktet, var den generelle vurder - 
ingen av å ha deltatt i familieråd posi - 
tiv. Funnene peker i retning av to vik - 
t ige forutsetninger: at samtlige del-
takere forberedes på det som er spesielt 
ved familieråd og hva det betyr for 
deres rolle, og at koordinatorene 
ivaretar sin sentrale, upartiske rolle på 
en kvalitativ god måte.

Barns deltakelse i familieråd
Tradisjonelt er det barnevernsarbeide-
rens utfordring å finne fosterhjem som 
passer til et barn som skal flytte. Selv 
om barnevernet har kunnskap om hvor 
vanskelig det kan være for barn å flytte 
til et fosterhjem, så har det vært lite 
fokus på barns deltakelse i valg av 
foster hjem, eller i planleggingen og 
gjennomføring av flytting (Bunkholdt 
2004). Faginstanser kan ha ulikt syn på 
hva som er barnets beste. Hvordan 
barnets meninger vektlegges vil være 
avhengig av barnevernsarbeiderens 
perspektiv på barn og hva som er 
barnets beste. Dersom barns opplevel-
ser skal få betydning for de beslutnin-
ger som skal tas når familieråd benyttes 
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ved fosterhjemsplasseringer, må både 
barnevernet og familiens syn på barn 
drøftes på forhånd.

Involvering av barn handler både 
om en rett til å delta i henhold til lov - 
verk, men også om hva barn skal skjer - 
mes og beskyttes fra. For barn kan det å 
delta gi en følelse av kontroll, mest ring 
og mening. Ofte kan pro blemer løses 
og tiltak bli mer tilpasset barnets behov. 
Det å uttrykke egne meninger kan også 
resultere i at om sorgssvikt og mishand-
ling kan opp dages. Å uttrykke mening 
handler selvfølgelig også om å slippe å 
uttale seg når barn ikke ønsker det. 

Som hovedregel deltar barn i 
familie  råd, men ikke alltid på hele 
familie rådsmøtet. Det er utviklet en 
egen modell for barns deltakelse, og 
barn som gjennomfører familieråd skal 
ha mulighet til å ha med en egen 
støtte  person. Selv om forskning viser at 
barn stort sett er positive til bruk av 
familie råd, så er det fortsatt en vei å gå 
før alle barn som deltar i familieråd 
inviteres til å være aktive deltakere. 
Barn i familie råd skal være midtpunktet.

 
Barnas erfaringer med familieråd:
•  Alle voksne, både profesjonelle og 

private, må være forberedt på og 
innforstått med at det er barnet som 
er i sentrum for familierådet

•  For barn er det viktig at informasjon, 
oppmerksomhet og diskusjon om 
dem selv ikke bare er problemrelatert

•  Barnet har en støtteperson i familie-
rådet. Støttepersonen er viktig både 
for å sikre barnet reell deltakelse og 
for å være en støtte og samtalepartner

•  Det at mange møtes for barnets skyld 
i familierådet og at de blir sett og 
hørt innenfor en positiv atmosfære, 
er viktigere for barnet enn de kon-
krete tiltakene i planen

Havnen og Christiansen 2014

Familieråd for å finne 
fosterhjem
Barnevernstjenesten skal alltid vurdere 
om noen i barnets familie eller nære 
nettverk kan være fosterhjem. Andelen 
barn som bor i fosterhjem i slekt eller 
nære nettverk har økt betydelig de  
siste årene. Totalt bor ett av fire barn i 
slekts fosterhjem. Av barna som første 
gang flyttet inn i fosterhjem i løpet av 
2014, flyttet hele 44 prosent til foster-
hjem hos barnets slekt eller nettverk. 
(St. mld 17 s. 31). Økt bruk av familie-
råd har bidratt til denne økningen. 
Siden familierådet mobiliserer familie 
og nettverk, så øker sannsynligheten for 
at man sammen finner muligheter slik 
at barnet kan flytte til slektninger eller 
personer i nære nettverk. 

Hovedmålet med rekruttering av 
fosterhjem er å rekruttere tilstrekkelig 
og riktig fosterhjem. Slektsfosterhjem 
er en god løsning for mange barn, men 
ikke for alle. Et familieråd kan fraråde 
fosterhjem i slekt eller nettverk, eller 
barnevernet kan komme til at det ikke 
er til barnets beste at barnet flytter til 
det fosterhjemmet som familierådet 
anbefaler. 

Barns kulturelle, språklige og religi - 
øse bakgrunn skal ivaretas i henhold  
til internasjonale konvensjoner og 
nasjo nale lover. I situasjoner der barnet 
ikke kan bo hos noen i slekt eller nett - 
verk, så kan personer fra barnets 
familie likevel være betydningsfulle for 
barnet. 
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Eksempler fra bruk av familieråd i 
forbindelse med rekruttering:

 «Jeg er fostermor til tantebarna 
mine» 
Jeg er tante til fire barn som bor i foster - 
hjem. To av barna på åtte og ti bor hos 
meg og min mann. De to andre smårol-
lingene bor hos min datter og hennes 
mann. Vi bor ikke så langt unna hveran-
dre, så barna har mye kontakt. 

Min yngste bror er far til barna. Han 
er nesten tjue år yngre enn meg. Han kom 
til Norge mange år etter meg, da mor og 
far døde. Han bosatte seg på en annen 
kant av landet, så vi hadde ikke så mye 
kontakt som vi burde.

Da han giftet seg, var vi glade for at 
han hadde funnet noen fra hjemlandet 
vårt å dele livet med. De fikk fire barn, 
og min bror måtte ta mange jobber for å 
ha nok penger til å forsørge familien. 
Min svigerinne var mye alene med barna. 
Jeg tror ikke hun hadde krefter til å lære 
seg norsk og hun var nok ensom.

Da broren min ringte og fortalte at 
barnevernet hadde sagt at barna måtte 

flytte, så fikk jeg sjokk! Jeg reiste til dem 
og forsto at min svigerinne var psykisk 
syk.

Jeg ble med broren min på et møte 
med barnevernet. Jeg ble rasende da de 
fortalte at de hadde funnet to fosterhjem 
til barna. Jeg sa at barna hadde mange 
slektninger i Norge, og at de ikke kunne 
flytte de til fremmede. Vi ble enig om å 
ha en nytt møte neste dag.

På møtet så viste saksbehandleren oss 
en film om familieråd. Filmen var også 
på mitt morsmål, og vi tok filmen med 
hjem for å se den på nytt sammen med 
min svigerinne. Vi hadde ingenting å 
tape og ble enig om å ha et familieråd.

Det kom over femten stykker på 
familierådsmøtet. Vi kom fram til at den 
beste løsningen var at de to eldste barna 
skulle bo hos min mann og meg, mens de 
to yngste kunne hos en av mine døtre og 
svigersønnen. Barnevernet godkjente oss 
som fosterforeldre til slutt, selv om de i 
utgangspunktet mente at min mann og 
jeg var litt i eldste laget. 

Det går bra med barna. De er ofte 
sammen med sine foreldre siden de har 

flyttet til samme by som oss. Kanskje kan 
de om noen år kan flytte til sine foreldre.

Det er selvfølgelig ikke bare lett. Det 
er strevsomt å være småbarnsforeldre i 
min alder. Jeg er likevel glad for at barna 
bor hos oss. Barna kunne ha vokst opp hos 
fremmede. Nå bor de med sin egen 
familie og glemmer ikke morsmålet sitt».

«Hei, jeg heter Tor Arne»
Mamma drikker mye i perioder, og jeg 
har vært en «sak» i barnevernet siden jeg 
var åtte år. Skolen ga beskjed til barne-
vernet da mamma kom full på skolen. 
Det ble bestemt at jeg ikke lenger kunne 
bo hos mamma. Jeg var ikke enig, men 
barnevernet sto på sitt.

Barnevernet foreslo først at jeg skulle 
flytte til pappa. Vi har ikke hatt så mye 
kontakt, toppen en gang i året. Pappa bor 
med bestemor i en bygd i nord og jeg har 
aldri trivdes der. Jeg er en bygutt. Jeg ville 
ikke flytte til pappa.

Det ble bestemt at vi skulle ha et 
familieråd. Både tante, onkel og søsken-
barna mine kom, i tillegg til noen flere. 
Det syntes mamma og jeg var bra. 
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Mamma var trist på møtet, men ellers 
var det greit. Jeg fikk velge hva vi skulle 
spise, så det ble taco.

Jeg håpet at de voksne skulle foreslå  
at jeg kunne flytte til tante og onkel. Slik 
ble det ikke, og jeg ble først litt lei meg. I 
stedet ble det bestemt at jeg skulle flytte 
til et annet fosterhjem. Barneverndama 
lovet å prøve å finne et fosterhjem til  
meg i byen hvor jeg er født og oppvokst 
siden jeg ikke ville flytte på landet.

Mamma fikk bli med første gang jeg 
traff fosterforeldrene mine. Nå har jeg 
bodd hos dem i to år, og det går ganske 
bra. De er greie, selv om det er litt 
masete at de har små barn. Jeg har mye 
kontakt med mamma siden vi bor i 
samme by. Selv om jeg ikke fikk bo hos 
tante og onkel og ble litt sur for det, så 
besøker jeg dem ofte. På skolen vet alle  
at jeg ikke bor hos mamma og pappa, 
men jeg tror ikke de synes det er så rart. 
Det går jo an å bo litt «her og der». 

Nå er jeg tretten år og har det ganske 
bra.

Familieråd for å følge opp 
barn, foreldre og 
fosterforeldre
Fosterhjemsmeldingen omtaler styrket 
satsing på familieråd i forhold til 
rekrut tering av fosterhjem. Når et  
barn flytter i fosterhjem skal foster-
foreldrene utøve den daglige omsorgen 
på vegne av barnevernstjenesten eller 
barnets for eldre. Barnevernstjenesten 
har det hel hetlige ansvaret for opp-
følgingen av barnet. Oppfølgingen av 
barn, foreldre og fosterforeldre i 
etterkant av en foster hjemsplassering 
er dessverre ofte mangel full og varierer 
fra kommune til kom mune. Vi har 
erfaringer med at familieråd kan være 
med på å løse store og små utford-
ringer når barn er plassert i foster -
hjem.

Å balansere lojalitet i 
komplekse familierelasjoner
For de aller fleste fosterbarn er både 
biologiske foreldre og fosterforeldre 
viktige i barnets liv. De trenger derfor 
å utvikle tilknytning til begge. Enkelte 
ganger kan konflikter innad i familier, 
samarbeidsproblemer mellom biolog-

iske familie og fosterfamilier 
føre til at de voksne har 
utfordringer med å samle 
seg om hva som er det 
beste for barnet. Ideelt 
sett skal fosterforeldre 
ha en respektfull 
holdning til barnets 
foreldre, og foreldrene 
må ikke skape eller nøre 
opp under lojalitetskon-
flikter. På samme måte 
som det kan være vanskelig 
for noen barn å leve med to 
skilte foreldre, så kan det være 
krevende for fosterbarn å vokse 
opp mellom foreldre og foster -
foreldre, uavhengig av om fosterforel-
drene er en del av barnets slekt eller 
nettverk.

Et familieråd kan bidra til et bedre 
samarbeid mellom foreldre og foster-
foreldre.

 
Samvær
Etter en omsorgsovertagelse er det 
Fylkesnemnda for barnevern og sosiale 
saker som beslutter om det skal være 
samvær mellom fosterbarnet og for - 
eldrene, minimumsomfanget, samvær 
med tilsyn og eventuelt om det er 
andre som barnet skal ha samvær med. 
Barne vernstjenesten skal, der hensynet 
til barnet ikke taler imot det, legge til 
rette for samvær med søsken. Samvær 
kan imidlertid være krevende å få til 
på en god måte.

Familieråd kan legge til rette for gode 
samværsordninger.

Kontakt med slekt og 
nettverk som er 
betydningsfulle
Familie kan defineres i forhold til 
biologi, ekteskap, adopsjon etc., og 
innholdet i begrepet familie skapes  
av våre erfaringer. Selv om vi voksne 
tror vi vet hvem som er viktige for et 
barn, så kan barn ha sine preferanser 
– kanskje ukjent for oss voksne. Noen 
fedre har aldri eller i liten grad vært på 
banen og fulgt opp barnet. 

Familieråd kan legge til rette for 
kontakt og føre til gjenoppretting av 
kontakt. 

Oppfølging av fosterbarn, 
fosterforeldre og deres 
biologiske barn
Når en familie bestemmer seg for å bli 
fosterforeldre så betyr det forandringer 
i familiens generelle liv. Barnevernet er 
gitt oppgaven med å forsikre at fami-
lien vil kunne takle dobbeltrollen og 
den mulige lojalitetskonflikten som 
ligger i å være både familie og foster-
hjem, dersom fosterhjemmet er slekts - 
fosterforeldre. 

Selv om de fleste biologiske barn er 
positive til å ha fostersøsken, så kan det 
oppstå situasjoner som oppleves vanske-
lig både for biologiske barn og foster -
foreldrene. Dette kan utgjøre en risiko 
for utilsiktet flytting. Det er derfor 
viktig at foster foreldrenes egne barn 
inkluderes i barnevernets oppfølging av 
foster hjem met.

Når det gjelder opp følging av 
fosterbarnas for eldre så kan familie-
vernet spille en viktig rolle dersom 
foreldre synes det er vanskelig å motta 
oppfølging fra barne verns tjenesten. 
Bedre oppfølging av foster barnas 
foreldre kan bidra til mindre uro for 
fosterbarna. Også fosterforeldre kan 
henvende seg til familie vernkontorene 
for en eventuell løsning av konflikter. 
Familievernet har som oppgave å gi 
rådgivning og be hand lingstilbud til alle 
fam ilier som opplever vansker, kon -
flikter eller kriser i en familie.

Fosterforeldre kan ha behov for 
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ulike opplær ings- og veiledningstilbud. 
Selv om et familieråd primært omhand-
ler barnet, så kan spørs mål i et familie-
råd også omhandle hva fosterforeldre 
trenger for å løse oppgaven. En avlast-
ningsordning kan kanskje finne sin 
løsning i storfamilien.

Familieråd kan innhente informasjon 
om hva barn og fosterforeldre til enhver 
tid trenger - og dermed gjøre fosterfor - 
eld rene bedre rustet til omsorgsoppdraget.

Oppfølging når fosterbarn 
har særlige behov
Fosterforeldre som har omsorg for barn 
med funksjonsnedsettelser har stort 
behov for god oppfølging. En særlig 
utfordring både for barnevernstjenesten 
og fosterforeldrene er at ansvaret for 
barn med funksjonsnedsettelser ofte er 
delt mellom barnevernet og andre 
tjenester. Fosterforeldre som har om - 
sorg for disse barna gir et positivt bilde 
av den første fasen av samarbeidet, men 
opplyser at situasjonen endret seg etter 
en tid. Familiene ble overlatt til seg selv 
og fikk ikke lenger den nødvendige 
oppfølgingen og støtten de ble lovet 
(Meld.St 17:53).

Forskning viser at mange fosterbarn 
sliter med psykiske helseplager. For å 
styrke kommunenes samarbeidskompe-
tanse har regjeringen en egen satsing, 

0-24 samarbeidet. En hensikt er blant 
annet å samarbeide på tvers av fag-
grenser og regelverk for bedre å hjelpe 
utsatte barn. I familierådets første del  
inviteres andre fagpersoner inn, og 
legger til rette for utveksling av relevant 
informasjon til de det gjelder.

Et familieråd kan være med på å 
forplikte og tilrettelegge for et nødvendig 
samarbeid der ansvaret er delt mellom 
flere tjenester og kommuner.

Mulig brudd
Stabilitet er en viktig forutsetning for at 
barn og unge får en positiv utvikling, 
og forskning viser at mellom 20 og 50 
prosent av alle fosterhjemsoppdrag 
ender med utilsiktet flytting. Når barn 
må flytte, så skal barn også i disse 
situasjonene informeres og høres. 

Det kan være flere grunner til at 
barn som bor i fosterhjem må flytte. 
Enkelte ganger velger fosterforeldre å 
avslutte fosterhjemsplasseringen, mens 
andre ganger er det barnevernet og/eller 
barnet som mener at barnet vil få det 
bedre et annet sted.

Det er flere eksempler på at beslut-
ninger fra et familieråd foreslår at barn 
kan flytte til noen andre i slekta eller 
nettverket dersom fosterhjemsplasser-
ingen må opphøre.

Familieråd kan kanskje forhindre 

brudd eller komme fram til løsninger 
dersom barn står i fare for å måtte flytte 
fra fosterhjemmet. 

Flytte ut av fosterhjemmet 
eller tilbake til foreldre
Barn i barnevernet må ofte gjennom-
føre overgangen til voksenlivet tidlig og 
over kort tid, i kontrast til mange andre 
unge. Overgangen til et selvstendig 
voksenliv kan by på store utfordringer. 
Mange fosterbarn vil ha behov for å 
fortsette å bo i fosterhjemmet etter fylte 
18 år. Samarbeid mellom andre 
offentlige tjenester som for eksempel 
skole og NAV fungerer ikke alltid 
optimalt. En utfordring er at mange 
ungdommer ikke får den oppfølgingen 
de har behov for. 

Å tilrettelegge for en gradvis selv-
stendiggjøring bør planlegges tidlig og 
være godt organisert. 

Familieråd kan legge til rette for gode 
rammer for medvirkning slik at den unge 
får en bedre overgang til voksenlivet.

«Kan familierådet lage en plan 
for konfirmasjonen til Per?»  
Saksbehandler:
«Per har bodd to år i fosterhjem hos Rolf 
og Grethe. De er et såkalt «nøytralt» 
foster hjem, og Per gir inntrykk av å 
trives. 
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Pers mor bor i samme by. Per liker å 
dra på besøk dit, av og til også uten å gi 
beskjed til fosterforeldrene. Fosterfor-
eldrene er litt frustrert over dette. Mor og 
fosterforeldrene har truffet hverandre et 
par ganger på kontoret vårt, men de har 
ikke mye kontakt ut over det. 

Per har lite kontakt med sin far. Han 
bor på en annen kant av landet, men en 
uke i sommerferien drar han dit på ferie. 
Da treffer han også mange andre familie-
medlemmer. Fosterforeldrene og jeg har 
aldri truffet far, men det har vært litt 
telefonkontakt. 

Per skal konfirmeres om et års tid. I 
den forbindelse har det dukket opp mange 
spørsmål som må avklares: Tid og sted for 
konfirmasjonen, ansvar for planleggingen, 
hvem skal inviteres osv. Jeg innkalte der - 
for Per, fosterforeldre og foreldre til et 
sam arbeidsmøte. Alle kom, unntatt far. 
Per sa på møtet at det kanskje var like 
greit at han ikke konfirmerte seg, ettersom 
det ville bli så mange problemer. Jeg 
foreslo derfor å avholde et familieråd i 
forbindelse med planleggingen av konfir-
masjonen, og alle var enige. 

Det kom mange til familierådet. Per 
ønsket at fosterforeldrene og deres bio -
logiske barn skulle være med på hele 
familierådsmøtet. Familierådet kom fram 
til konkrete forslag både i forhold til den 
forestående konfirmasjonen og rammer for 
kontakt og samvær framover. 

Det er avtalt et nytt oppfølgende fam i - 

lieråd. Jeg tror familierådet fungerte bra 
fordi det var godt forberedt og planlagt av 
både koordinator og meg som saks be-
handler. Per deltok aktivt i prosessen og 
han fikk bestemme hva vi skulle spise. 
Selv om familierådet sannsynligvis var 
krevende å delta i for noen, så mener jeg 
at Per var i sentrum. Per virket fornøyd 
både under møtet og nå i etterkant. Jeg 
har likevel fått litt å tenke på. Sann-
synligvis burde jeg ha foreslått et familie-
råd for flere år siden».

Avslutning:
Familieråd er historisk sett fortsatt i 
startgropa her i Norge som et «verktøy» 
i fosterhjemsrekruttering. Det er langt 
igjen til at alle barn som skal plasseres i 
fosterhjem inviteres til å være aktive 
deltakere i eget familieråd. 

Familieråd kan bidra til at stemmene 
til både barnet, foreldre, fosterforeldre 
og deres barn kan komme fram. Dette 
forutsetter at barnevernstjenesten og 
tilsynskommuner besøker barnet i 
fosterhjemmet så ofte som nødvendig 
slik at spørsmålene i et familieråd 
omhandler den aktuelle situasjonen.

 «Det hjelper ikke at vi politikere lager 
lover og rundskriv hvis det ikke følges opp 
av kommuner. Det er tverrpolitisk enighet 
om at kommuner bør ta i bruk familie-
råd, men svært mange kommuner har 
likevel unnlatt å gjøre det». Solveig 
Horne i Aftenposten 4. sept. 2015.

Forslaget om å gi kommunene en 
plikt til å vurdere bruk av familieråd 
når barn trenger fosterhjem, er et faglig 
riktig grep. Fosterhjemsmeldingen 
omtaler ikke familieråd i særlig grad i 
forhold til oppfølging av barn og 
fosterforeldre. Denne artikkelen har 
også hatt som intensjon å peke på at 
mye kan løses dersom vi legger til rette 
for en god dialog etter at et barn har 
flyttet til et fosterhjem.
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