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Intervjuguide 
Fosterhjemsutvalget er oppnevnt for å utrede rammevilkårene til kommunale fosterhjem og foreslå 

endringer som kan gi økt forutsigbarhet og bedre tilpassede tiltak. Vista Analyse har fått i oppdrag å lage 

et kunnskapsgrunnlag for utvalget.  

Gjennom intervjuer vil vi finne ut mer om hvilke rammevilkår de kommunale fosterhjemmene har i dag, 

og hvordan vilkårene fastsettes. Vi er opptatt av både de økonomiske vilkårene, dvs. arbeidsgodtgjøring, 

frikjøp og utgiftsdekning, og de faglige tiltakene, dvs. veiledning, oppfølging, besøkshjem og andre støt-

tetiltak. Undersøkelsen er avgrenset til kommunale fosterhjem, dvs. hjem som har sin avtale om godt-

gjøring mv. direkte med kommunen. Dette inkluderer fosterhjem i slekt og nettverk, men ikke statlige 

familiehjem, fosterhjem tilknyttet private leverandører og beredskapshjem.  

Vi intervjuer et utvalg ansatte i barneverntjenester, interesseorganisasjoner og statlige instanser, samt 

fosterforeldre. Slik vil vi belyse problemstillingene fra flere ulike sider. I tillegg har vi sendt ut en spørre-

undersøkelse til alle landets barnevernstjenester for å kartlegge hvilke vilkår kommunene tilbyr.  

Vi vil stille dere et utvalg av spørsmålene i denne guiden, men ikke alle, siden vi bruker samme guide for 

mange ulike informanter. Kom gjerne også med andre innspill dere tenker kan være relevante. 

Alt dere sier vil bli behandlet anonymt. Dersom vi skulle ønske å sitere dere på noe, eller det på andre 

måter vil fremgå hvem som har sagt hva, vil vi spørre dere først. Dere kan også når som helst trekke 

dere fra intervjuet.  

Tusen takk for at dere ønsker å bidra i dette viktige arbeidet!  
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Fastsettelsen av vilkårene 

Fosterforeldre kan få arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning, og en del fosterforeldre blir frikjøpt fra van-

lig arbeid. Vilkårene kan variere fra tilfelle til tilfelle. KS har laget veiledende satser for arbeidsgodtgjø-

ringen (7900 kroner) og for utgiftsdekningen (5 140-7 570 kroner avhengig av barnets alder). Kommu-

nene kan gi både høyere og lavere summer enn dette. Det finnes ingen sentrale retningslinjer for bruken 

av frikjøp. En generell regel er likevel at tiltakene fra barnevernet skal være tilpasset barnets behov.   

1. Når et barn flyttes i fosterhjem i dag, hvordan oppfatter du at de økonomiske vilkårene blir fast-

satt? Faste kriterier eller forhandlinger? 

2. Hva legges det vekt på i fastsettelsen av arbeidsgodtgjøringen? 

3. Hva legges det vekt på i beslutningen om frikjøp?  

I oppfølgingen av fosterhjem kan kommunen bruke en rekke faglige tiltak: Veiledning, besøkshjem, vas-

kehjelp, telefonstøtte mv. Kommunene står relativt til fritt til å utforme sitt tilbud selv. 

4. Når et barn plasseres i dag, hvordan oppfatter du at de faglige tiltakene blir fastsatt?  

5. Hva legges det vekt på i fastsettelsen av de faglige tiltakene? 

6. Hvordan opplever dere balansen mellom økonomiske vilkår og faglige tiltak? Kunne for eksempel 

noen fosterforeldre klart seg med mindre penger hvis de fikk mer støtte i utførelsen av oppdraget? 

Vilkårene for kommunale fosterhjem fastsettes iblant gjennom forhandlinger mellom barneverntje-

nesten og fosterforeldrene.  

7. Hvordan skaffer barnevernstjenesten seg informasjon om hva de bør tilby?  

8. Hvordan skaffer fosterforeldrene seg informasjon om hva de bør forvente?  

9. Er det andre aktører enn barnevernstjenesten og fosterforeldrene som påvirker hvordan vilkårene 

blir? 

10. Vilkårene skal hele tiden være tilpasset barnets behov. Dermed skal de også endres dersom bar-

nets behov eller forhold i hjemmet endrer seg. Hvordan gjøres dette i praksis? 

11. Har dagens system for fastsettelse av vilkårene noen konsekvenser for samarbeidet mellom barne-

vernstjenesten og fosterforeldrene? 

12. Hvilke konsekvenser har dagens system for barna? 

Nærmere om de ulike vilkårene 

13. Hvordan oppfatter du at de økonomiske rammevilkårene kommunene tilbyr i dag er tilpasset fos-

terforeldrenes og barnas behov? Hvilke vilkår er det særlig behov for å endre? 
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14. Hvordan oppfatter du at de faglige tiltakene kommunene tilbyr i dag er tilpasset fosterforeldrenes 

og barnas behov? Hvilke tiltak er det særlig behov for å endre? 

15. Fungerer opplæringen og gruppeveiledningen fra Bufetat etter hensikten? 

16. Er det noen faglige tiltak som burde vært brukt mer enn i dag?  

17. Er det noen faglige tiltak som kunne vært brukt mindre enn i dag? 

18. Kommunene har ulike forutsetninger for å kunne gi et bredt og godt tilbud. I de kommunene som 

strever: Hvilke tiltak nedprioriteres først? Hva er konsekvensene av dette? 

Fosterhjem i slekt og nettverk  

19. Har fosterhjem i slekt og nettverk andre behov enn «vanlige» fosterhjem for arbeidsgodtgjøring 

eller frikjøp? 

20. Har fosterhjem i slekt og nettverk andre behov enn «vanlige» fosterhjem for veiledning, oppføl-

ging, besøkshjem eller andre støttetiltak?  

21. Er det forskjeller i hva fosterhjem i slekt og nettverk tilbys, sammenliknet med «vanlige» kommu-

nale fosterhjem? 

22. Er det forskjeller i behovet eller tilbudet til fosterhjemmene i nær slekt og nettverk, sammenliknet 

med til hjemmene lenger ut i slekt og nettverk? 

Samarbeidet mellom de offentlige tjenestene  

23. Fosterforeldrene samarbeider med mange offentlige tjenester. Hva er viktig for å få dette samar-

beidet til å fungere? Er det noen tjenester som bør komme mer på banen?  

24. Noen kommuner har valgt en spesiell organisering for å koordinere sin innsats overfor den enkelte 

fosterfamilie. Ett eksempel er formaliserte samarbeid rundt hvert enkelt barn i form av ressurs-

grupper. Et annet eksempel er «dedikert oppfølger», der kommunen samler ansvaret for oppføl-

ging mv. av hver enkelt fosterfamilie hos én person, som også blir fosterforeldrenes «dør» inn i det 

offentlige systemet. Hvor utbredt oppfatter du at slike former for organisering er? Hvilken betyd-

ning har de for fosterfamiliene? Hvilken betydning har de for kommunene?  

25. Kommunene skal utforme en individuell plan for de fosterbarna som har behov for langvarige og 

koordinerte tiltak eller tjenester, dersom en slik plan anses nødvendig for å skape et helhetlig til-

bud for barnet. Oppfatter dere at det lages individuell plan i de tilfellene det skal det? Hvilken be-

tydning har individuelle planer for fosterfamiliene? Hvilken betydning har de for kommunene? 

26. Noen kommuner tilbyr tiltak rettet mot fosterforeldrenes egne barn og/eller fosterbarnets biolo-

giske foreldre. Hvor utbredt oppfatter dere at dette er? Hvilke tiltak er særlig viktige?  
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Andre innspill 

27. Det er mange brudd i fosterhjem, også i kommunale fosterhjem. Hva tror du er de viktigste årsa-

kene til brudd? Hva kan gjøres for å unngå brudd?  

28. Hva oppfatter du er de viktigste forskjellene mellom betingelsene til kommunale fosterhjem og 

statlige familiehjem/fosterhjem tilknyttet private leverandører? 

29. Har du noen andre innspill? 


