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Statlig og kommunalt 
ansvar

Både stat og kommune har i 
henhold til barnevernlovens 

regelverk ansvar for opplæring og 
veiledning av fosterhjemmene. 

Ansvaret er fordelt slik at statlig 
regional myndighet (Bufetat) har 
ansvaret for grunnopplæringen av 
fosterforeldre, jf. barnevernloven § 2-3, 
annet ledd bokstav c der det fremgår at 
den skal «ha ansvar for at fosterhjem-
mene får nødvendig opplæring og 
generell veiledning».

 Når det derimot gjelder veiledning 
og råd knyttet til den enkelte foster-
hjemsplassering, altså individuell vei - 
ledning i forhold til et konkret foster-
barn, er det kommunen ved barneverns-
tjenesten som har ansvaret for å bistå 
fosterforeldrene og foster barnet, jf. 
barnevernloven § 2-1. Av fosterhjems-
forskriften § 7 følger at barneverns-
tjenesten skal gi foster foreldrene nød - 
vendig råd og veiledning i forbindelse 
med plasseringen av det enkelte barn så 
lenge plasseringen varer.

For ordens skyld nevnes at det i 
Oslo kommune gjelder en særordning 
der barne- og familieetaten i Oslo 
kom mune har ansvaret for at alle 
fosterhjem får nødvendig grunnopp-
læring (PRIDE), mens barneverns - 
 tjen esten i bydelene har ansvaret for 
den konkrete opplæringen og veiled-
ningen i tilknyt ning til den enkelte 

foster hjems plasser-
ing, jf. barnevern-

loven § 3-2 a.

Statlig regional myndighet har i 
landet for øvrig ansvar for gi aktuelle 
fosterhjem en generell innføring, kurs - 
ing (PRIDE) og veiledning til aktuelle 
fosterhjem. Slik veiledning vil fokusere 
på mer generelle problem stillinger og 
utfordringer som forut settes å være sær - 
skilt relevant for alle som kan tenkes å 
påta seg oppdraget som fosterforeldre. I 
følge retningslinjer for fosterhjem – 
Q1072 B- 2004-07-15 punkt 4.3 
gjelder statlig opplærings ansvar ikke 
bare nye og blivende foster foreldrene, 
men også generell skolering og opp -
rustning av mer erfarne foster foreldre 
(PRIDE videreopplærings kurs). 

 Kommunen v/barnevernstjenesten 
har på sin side ansvar for å gi individu-
ell veiledning og oppfølgning av foster - 
hjemmet etter at det er blitt godkjent, 
«matching-prosessen» er ferdig og 
barnet er plassert. Veiledningen vil da i 
hovedsak relatere seg til utfordringer og 
problematikk knyttet til det konkrete 
barnet som er plassert. Det kan dreie 
seg om mange ulike veiledningsbehov; 
som eksempel nevnes å se/forstå/lære 
strategier for å takle/samhandle med 
barnet, iverksette forsterkningstiltak, 
foreta endringer eller sikre barnets ulike 
behandlingsbehov. I tillegg vil foster-
hjem trenge bekreftelser på at arbeidet 
de gjør er riktig og til beste for barnet. 
Det foreligger imidlertid sparsomt med 
konkrete retningslinjer for veiledning 
av fosterforeldrene. Det konkrete inn - 
holdet i veiledning må barne vern stjen-
esten, eller eksterne rådgivere, yte ut 
ifra kompetanse og skjønn. 

Formål
Å lovfeste statlige og kommunale 
opplærings- og veiledningsoppgaver, 
har flere viktige formål. Først og fremst 
skal fosterbarn sikres omsorgsgivere 
som har nødvendige forutsetninger og 
ressurser, overskudd og tid til å gi god 
og tilstrekkelig omsorg. Dette er 
sentralt da det er en erstatning for den 
omsorgen de biologiske foreldrene av 
ulike årsaker ikke makter å gi. Barne-
vernstjenesten har i denne sammenheng 
en viktig kontrollfunksjon når den skal 
godkjenne fosterhjem. Men like viktig 
er det oppfølgnings- og rådgivningsan-
svaret som følger etter at fosterbarnet er 
plassert; å gi fosterforeldrene hjelp til å 
utvikle og forbedre sine foreldreferdig-
heter og å støtte dem i samspillet med 
barnet og i de utfordringer som oppstår 
underveis. Veiledningsoppgaven 
innebærer å gi fosterforeldre best 
mulige forutsetninger for å lykkes med 
oppgaven; å ta vare på fosterbarnet og 
gi det trygge, gode og stabile oppvekst-
vilkår så lenge plasseringen varer. 

Den overordnede målsettingen i 
denne sammenheng er å få fosterhjem 
til å «stå løpet ut», hindre utilsiktede 
brudd, og unngå at barn og ungdom 
blir utsatt for stadige flyttinger og 
oppbrudd fra nære omsorgspersoner 
som de knytter seg til. Slike brudd er i 
seg selv ikke bare uheldige, men vil i 
mange tilfeller være emosjonelt skadelig 
og oppleves svært traumatisk for mange 
barn/ungdommer.   

Det kan være mange årsaker til 
fosterhjemssprekk, men det kan stilles 

Dette er Fosterhjemskontakts juridiske spalte der advokat Astrid Haram og Marianne Hognestad tar 

opp barnevernfaglige spørsmål. I denne utgivelsen er det Hognestad som skriver til spalten. Hun driver 

egen advokatpraksis med kontor i Risør og Oslo.

Marianne Hognestad

Veiledning og oppfølgning av fosterforeldre
Det er viktig å tydeliggjøre hvilke regler og avtaleverk som gjelder for foster hjemmenes 
rett til opplæring, veiledning og oppfølgning. Ennå viktigere ville det imidlertid være å  
få innblikk i om, og i hvilken grad, fosterhjem i praksis får eller nyttiggjør seg retten til den 
veiledning de skal ha tilgang til. I denne spalten vil jeg imidlertid redegjøre for hva som  
er nedfelt skriftlig og peke på enkelte problemstillinger. 
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Juridisk spalte

Veiledning og oppfølgning av fosterforeldre
spørsmål ved om fosterhjem i noen 
grad kan oppleve at de blir overlatt til 
seg selv en stund etter plasseringen, og 
kan føle at de er blitt alene om en stor 
og krevende omsorgsoppgave. Og 
kanskje får de i praksis ikke den opp - 
følgning, de råd og den veiledning som 
de trenger av barnevernstjenesten. 

Fosterhjemsforskriften
Det følger av fosterhjemsforskriften § 7 
at barnevernstjenesten skal besøke foster  - 
hjemmet så ofte som nødvendig, mini - 
mum 4 ganger i året, for å sikre en for - 
svarlig oppfølgning og kontroll av barn - 
ets situasjon. Av samme bestemmelse 
følger at barnevernstjenesten kan vedta 
å redusere antall besøk til 2 ganger pr. 
år for barn som har vært plassert i mer 
enn 2 år og «forholdene i fosterhjem-
met vurderes som gode».

Barnevernstjenesten og fosterfor-
eldrene skal i henhold til fosterhjems-
forskriften § 6 inngå skriftlig avtale om 
barnevernstjenestens og fosterforeldrenes 
forpliktelser, og denne avtalen skal 
gjennomgås minimum en gang i året 
med tanke på å foreta eventuelle end - 
ringer. I denne avtalen er det fullt 
mulig å regulere veiledningsansvaret 
– ettersom hva behovet er. Det er først 
og fremst barnevernstjenesten og foster - 
foreldrene som i fellesskap skal kart -
legge behovet for både veiledning og 
opplæring og finne ut hvordan dette 
best kan dekkes.

 
Fosterhjemsavtalen
I følge fosterhjemsavtalen punkt 4.3.2 
skal barnevernstjenesten «være tilgjenge-
lig for fosterforeldrene og gi nødvendig 
veiledning.» Det skal samtidig oppnev-
nes person som skal føre tilsyn med at 
fosterbarnet har det bra i fosterhjem-
met.  Denne tilsynspersonen skal gjen - 
nomføre det antall tilsynsbesøk som er 

nødvendig for å sikre et forsvarlig til - 
syn, minimum 4 ganger i året, men kan 
under gitte betingelser reduseres til 2 
årlig tilsyn. Disse tilsynene kommer i 
tillegg til de nevnte besøkene i avsnittet 
over. Og som det fremgår, er det ikke 
noe klart skille mellom tilsyns- og råd - 
givningsfunksjonen; barnevernstjenes-
tens ansvar for oppfølgning og indivi-
duell veiledning henger nært sammen 
med kommunens ansvar for å føre kon - 
troll og følge opp hver enkelt barns 
situasjon i fosterhjemmet.  

Rutinehåndbok
Rutinehåndbok for kommunens arbeid 
med fosterhjem utgitt av Barne- og 
likestillingsdepartementet i 2006, bygger 
på og oppdateres i henhold til endringer 
i gjeldende regelverk. Den skal være et 
praktisk hjelpeverktøy som kom munene 
kan benytte seg av i saks behandlingen 
og arbeidet med fosterhjemmene. Av 
denne følger det i punkt 7.3: 

«Lovens minimumskrav til oppfølg-
ning er ofte ikke tilstrekkelig. Fosterbarnets 
særlige behov må vies særskilt oppmerk-
som het. I tillegg må barnevernstjenesten 
være særlig aktsom overfor de utfordringer 
fosterbarn og fosterforeldre kan møte ved 

overgangssituasjoner som skolestart og 
ungdomstid.» 

I rutiner for oppfølgning av barn i 
fosterhjem i punkt 7.4 c og d står det at 
det bør utarbeides rutiner for å sikre at 
oppfølgningsarbeidet skjer systematisk og 
forutsigbart. Det foreslås å utarbeide en 
årlig oversikt som beskriver hvilken opp - 
følgning barnet, fosterhjemmet og for - 
eldrene får i en angitt tidsperiode, samt 
etablere ansvarsgrupper, gjennomføre 
informasjonsmøter, nettverksmøter eller 
andre møtepunkt.»

I punkt 7.4.2 om oppfølgning av 
fosterforeldre fremgår videre at barne-
vernstjenesten skal sikre at fosterfor-
eldrene får tilstrekkelig veiledning, enten 
av saksbehandler eller annen fagperson 
med relevant kompetanse. Det under-
strekes at det i saker med høyt kon-
fliktnivå kan være formålstjenlig at 
veiledning gis av en «nøytral» person, og 
at avtale om ekstern veiledning bør tas 
inn i fosterhjemsavtalen. Barneverns-
tjenesten skal jevnlig følge med på 
hvordan plasseringen har fungert det 
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første året etter innflytting, og sammen 
med fosterforeldrene vurdere behovet 
for forsterkning. Fosterbarnet med 
spesielle behov, samt kritiske overganger 
som skolestart, ungdomstid, flytting og 
lignende, bør vies særlig oppmerksom-
het.» Dersom kommunen ikke har til - 
gjengelig beredskap for råd og vei led-
ning utover ordinær arbeidstid, fremgår 
at det bør utarbeides en midlertidig 
ordning som sikrer at fosterforeldre og 
fosterbarn får kontakt med barnevernet, 
helst saksbehandler, utenom arbeidstid. 
Det fremheves videre at fosterforeldrene 
bør informeres om Norsk Fosterhjems-
forenings kontakttelefon.

 
Veiledning skal gis når det er 
nødvendig
I prinsippet synes regelverket å legge 
opp til at veiledning skal gis når dette 
er nødvendig og ut fra fosterhjemmenes 
konkrete behov. Hva som er nødven-
dig, vil som oftest være skjønnsmessig 
knyttet til et konkret barn plassert i et 
bestemt fosterhjem. Samtidig er det slik 
at det som ikke her og nå synes nød-
vendig, likevel vil kunne være det på 
litt lengre sikt; råd og veiledning i dag 
vil kunne virke forebyggende slik at 
faren for fremtidige og akutte kriser/
fosterhjemsbrudd reduseres.  

Et sentralt spørsmål her er om 
barne vernstjenesten som mange steder 
har knappe midler og opplever at de 
må konsentrere seg om barn i margi-
nale omsorgssituasjoner, bruker til - 
strekkelig med tid og ressurser til å gi 
den støtte og veiledning fosterhjem-
mene i praksis har behov for. Her er det 
store variasjoner innenfor de ulike 
kom munene. Uten at jeg går nærmere 
inne på det, vil veiledningsansvar være 
lettere å ivareta i større kommuner som 
ansetter saksbehandlere til spesifikt å 
jobbe med fosterhjemmene. 

Et annet spørsmål er om fosterhjem-
mene i tilstrekkelig grad selv etterspør 
råd og hjelp de har krav på. Terskelen 

for å etterspørre råd, kan av flere år - 
saker kanskje oppleves som høy. En av 
grunnene kan være at fosterhjemmene 
ikke vil «forstyrre» en allerede arbeids-
belastet barnevernstjeneste, eller kanskje 
et ønske om å fremstå som et mest-
rende fosterhjem er et hinder for å søke 
hjelp. Å gjøre krav på støtte og hjelp vil 
også kunne innebære å blottlegge 
problemer og egen utilstrekkelighet, 
noe som kan oppleves som vanskelig.

Behovet for besøk, råd og veiledning 
fra barnevernstjenesten vil variere fra sak 
til sak, alt ettersom hvor stort behovet 
er. I den første fasen etter plassering vil 
det naturlig nok være behov for tettere 
kontakt, og i det første året etter plas - 
sering skal alle fosterhjem få tilbud om 
veiledning, f.eks i form av den måned-
lige gruppeveiledningen «Trygg base», 
der fosterforeldre kan dele og utveksle 
erfaringer og ta opp vanskelige temaer. 
Slik veiledning kan også gis i grupper 
for fosterforeldre som ivaretar barn 
med spesielle behov eller barn med 
flerkulturell bakgrunn. 

For de aller fleste vil det gjentatte 
ganger senere – altså etter det første 
året – være lengre og vedvarende faser 
hvor det er behov for tett oppfølgning, 
ikke bare ved skolestart, i ungdoms-
tiden, forberedelse til utflytting eller i 
perioder med andre utfordringer. En av 
de største utfordringene som ofte kan 
oppleves som en vedvarende kilde til 
konflikt/belastning for både fosterbarn 
og fosterforeldrene er gjennomføring av 
samvær med biologiske foreldre. Både i 
forkant av og etterkant av samvær vil 
fosterforeldrene og fosterbarnet trenge 
veiledning, støtte og hjelp for at slike 
samvær skal bli så gode som mulig. 

I slike tilfeller vil det foreligge behov 
for en mer kontinuerlig og vedvarende 
rådgivning, helst fra saksbehandlere i 
barnevernstjenesten som kjenner og har 
fulgt fosterfamilien over tid. 

Veiledning og oppfølgning er vesent - 
 lige forutsetninger for vellykkede foster - 

hjemsforhold. Det bør derfor settes mer 
fokus på barnevernstjenestens oppfølg-
nings- og veiledningsoppgaver og dette 
ansvaret bør forsterkes. Uavhengig av 
utfordrende perioder eller kriser, bør det 
tilbys mer kontinuerlig/vedvarende råd - 
givning til fosterforeldrene så lenge foster - 
hjemsplasseringen varer. Det finnes 
naturlig nok fosterhjemsfamilier som 
har lite behov for råd og veiledning, 
men regelverk og rutiner som iverksettes 
bør først og fremst ivareta et flertall av 
fosterhjem som klart nok har et reelt 
oppfølgnings- og veiledningsbehov. 

Avslutning
Som avslutning vil jeg bare kort nevne 
et studie gjort av Pauline Kristina 
Grøholt  (masteroppgave HIO, 2014) 
om «Fosterforeldres egen opplevelse av 
veiledning» der hun foretar dypdeinter-
vjuer av 8 fosterforeldre. Her fremgikk 
blant annet at fosterforeldre satte ord 
på hva de opplevde som god oppfølg-
ning; f.eks at barnevernstjenesten «jevn - 
lig tar en telefon og spør hvordan det går 
uten at det er noen spesielt grunn. Det 
skjer så mye og fort i et barns ut vikling, 
så man trenger mer fortløpende kunn-
skap.» Da er det betydningsfullt å ha en 
tilgjengelig saksbehandler som kjenner 
både fosterforeldrene og barnet, og som 
kan gi nødvendig støtte og veiledning.

Funnene i oppgaven er for øvrig 
ikke overraskende; nemlig at veiledning 
og god faglig bistand er helt avgjørende 
for å mestre oppgaven som foster for -
eldre; og at de har et reelt behov for bli 
sett, lyttet til og få støtte i arbeidet med 
å ivareta barnet. Jeg siterer Grøholts 
avsluttende oppsummering: 

«Hvis styrken i å mestre rollen ligger i 
å bli bekreftet, sett og anerkjent for det 
arbeidet du gjør, så må ressursene settes 
inn på det planet, dette vil i sin tur 
forhindre en hel del unødvendige brudd i 
fosterhjem, og med det hjelpe mange barn 
og ungdommer til å få vokse opp under 
trygge forhold.» 


