
ivaretakelse av barn og unge med alvorlige atferdsvansker

Dette er Fosterhjemskontakts juridiske spalte der advokat Astrid Haram tar opp barnevernfaglige 
spørsmål. Haram arbeider ved Advokatforum, et kontorfellesskap som består av 26 advokater. 
Astrid Haram har blant annet barnevern og barne- og familierett som sine spesialfelt.  
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•  Av Astrid Haram,  
advokat Advokatforum

Dette ansvaret for å gi barnet 
god omsorg og oppdragelse 

gjelder også for fosterforeldre 
som ivaretar barnet i foreldrenes 

sted, jf. fosterhjemsforskriften som 
fastsetter at fosterforeldre må ha særlig 
evne, tid og overskudd til å gi barnet 
et trygt og godt hjem.   

Men selv om foreldrene, eventuelt 
fosterforeldrene, gjør det de kan for å 
gi barnet utviklingsstøttende omsorg, 
kan det likevel skje at barnet utvikler 
seg i feil retning. Det kan da være be  
hov for bistand fra andre instanser i 
kortere eller lengre perioder for å få 
barnet på rett kjøl. 

Atferdsvansker hos barnet kan vise 
seg i form av voldelig eller aggressiv 
atferd, eller det kan dreie seg om pro  
blemer på skolen, rus, eller kontakt 
med negative og kriminelle ungdoms
miljøer.  Barneverntjenesten har da et 
ansvar for å vurdere om det er behov 
for å tre inn med tiltak som kan 
forebygge og behandle atferdsproblem
ene. 

Det er viktig at det settes inn riktig 
tiltak til rett tid, og i tråd med det 
grunnleggende prinsippet i barne
vernloven; det minste inngreps 

prinsipp. Hjelpen må 
gis så tidlig som 

mulig, og 

situasjonen skal i størst mulig grad 
forsøkes avhjulpet ved frivillige hjelpe  
tiltak der barnet befinner seg. Dette 
gjelder selvfølgelig også når barnet bor 
i fosterhjem. 

Ved begynnende atferdsproblemer 
er det viktig å få avklart og utredet 
årsaken til problemene. Det er av stor 
betydning at foreldrene/fosterfor
eldrene kan få et godt samarbeid med 
barneverntjenesten og eventuelt andre 
instanser. Etter barnevernloven §§ 32 
og 32a har også barneverntjenesten 
plikt til å samarbeide med andre 
instanser og til å utarbeide individuell 
plan for barn med behov for langvarige 
og koordinerte tiltak. I noen tilfeller 
vil atferdsproblemene kunne løses ved 
at foreldrene/fosterforeldrene får vei  
ledning om hvordan de kan ivareta 
barnet på en mer tilrettelagt måte. 
God veiledning kan avverge ytterligere 
negativ utvikling som ender med 
utilsiktet flytting av barnet.   

Tiltak ved alvorlige 
atferdsvansker
Det er utviklet mange forskjellige 
veilednings og behandlingsmetoder, 
herunder Parent Management Trai
ning Oregon (PMTO). Denne meto  
den er beregnet på foreldre og fosterfo
reldre til barn i alderen 3 til 12 år som 
er i risiko for å utvikle, eller har 
utviklet atferdsproblemer. 

En annen evidensbasert behand

lings metode er Funksjonell familie
terapi (FFT), for familier hvor en 
ungdom i alderen 11 til 18 år viser 
alvorlige atferdsvansker. Ungdommens 
atferd blir sett i sammenheng med 
hvordan alle i familien gjensidig på   
virker hverandre. Metoden fokuserer 
på å bedre familiens samspill, kom
munikasjon og problemløsningsferdig
heter, samt å endre eventuelle uheldige 
oppdragelsesstrategier. 

Et liknende behandlingstilbud er 
Multisystemisk terapi (MST). Dette er 
for familier med ungdom i alderen 12 
til 18 år med alvorlige atferdsvansker, 
hvor behandlingen skreddersys til den 
enkelte familie. 

Selv om tilbudene primært er ment 
for barn som bor hjemme hos egne 
foreldre, er det prinsipielt ikke noe i 
veien for at alle slike tilbud også kan 
gis til barn i fosterhjem. 

Samtykke til tiltak
Det er en forutsetning at både barnet 
og dets omsorgspersoner samtykker 
dersom det skal settes i verk inngri
pende foreldrestøttende hjelpetiltak 
med formål å redusere barnets atferds
vansker. Dersom barnet ikke samtyk
ker, kan barneverntjenesten bringe 
saken inn for fylkesnemnda for barne  
vern og sosiale saker, som da kan vedta 
at tiltaket skal gjennomføres uten 
barnets samtykke, jf barnevernloven § 
44 (3).      

Omsorg og oppdragelse av barn er først og fremst foreldrenes ansvar. Det følger av lov om barn 
og foreldre § 30 at barnet har krav på omsorg og omtanke fra de som har foreldreansvaret, og at 
dette ansvaret skal utøves ut i fra barnets interesser og behov. Foreldrene har også ansvar for å gi 
barnet forsvarlig oppdragelse og forsørgelse. Det følger videre av § 30 at barnet ikke må bli utsatt 
for vold eller på annen måte bli behandlet slik at barnets fysiske eller psykiske helse blir utsatt for 
skade eller fare. All vold mot barn er forbudt, også vold i oppdragelsesøyemed. 
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Juridisk spalte

ivaretakelse av barn og unge med alvorlige atferdsvansker
Dersom ungdommens atferds

problemer er så store at det ikke nytter 
med tiltak i hjemmet, må det vurderes 
om barnet bør flyttes til et annet sted 
for å få behandling. Dette kan skje 
som et frivillig hjelpetiltak, eller uten 
samtykke fra partene, jf bestemmelsene 
i barnevernloven §§ 424 og 426. 
Hvis foreldrene eller barnet ikke 
samtykker må saken av gjøres av fylkes  
nemnda. Har situa sjonen tilspisset seg 
kan barnet midler tidig akuttplasseres 
uten samtykke fra partene før fylkes
nemndsbehandling. 

Plasseringsalternativet er i første 
rekke barneverninstitusjon som er 
egnet til å gi tilfredsstillende hjelp sett 
i forhold til formålet med plasseringen. 

Alternativt kan plassering skje i 
annen type institusjon eller i et foster  
hjem som har særlige forutset ninger 
for å kunne løse de problemene som 
foreligger, jf barnevernloven § 427 
andre punktum.  

Rettighetsforskriften
Plassering av barn med alvorlige 
atferds vansker i fosterhjem for behand
ling, reiser spesielle problemstillinger. 
Slike fosterhjem er juridisk sett en 
slags hybrider. I noen sammenhenger 
anses de som institusjon og reglene for 
barneverninstitusjoner får anvendelse, 
mens de i andre sammenhenger anses 
som fosterhjem, og reglene for foster
hjem kommer til anvendelse. Dette er 
en uheldig situasjon som er egnet til å 
skape en uryddig og uklar rettsstilling 
for både fosterforeldrene og barnet. 

Barn med alvorlige atferdsvansker 
som blir plassert i institusjon har ofte 
behov for fastere rammer, tettere om  
sorg og mer inngripende kontrolltiltak 

Kontaktinformasjon: 
Tlf.:  22 40 36 73/922 46 933           e-post: ah@advokatforum.no


