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En visjon for fosterhjemsarbeidet
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Hvis staten overtar omsorgen for 

et barn, har staten en etisk 

forpliktelse til å sørge for at 

barnet får en god oppvekst i det 

offentliges regi så lenge det er 

behov for det 

Når barn og unge flytter, skal de 

kunne fortelle barnevernet – og 

andre – at de har hatt det godt i 

fosterhjemmet



Innholdet i presentasjonen
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➢ Hvem er fosterbarna – i   

tall og tekst

➢ Hva er et fosterhjem – i   

tall og tekst

➢ En rettighetsbasert 

tilnærming

➢ Framtidas fosterhjem –

mulige scenarier



Hvem fosterbarna er – i tall og tekst

Definisjon

Et fosterbarn er et barn 

eller en ungdom som 

oppfostres av andre enn 

biologiske foreldre og 

adoptivforeldre for 

kortere eller lengre tid
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Fosterbarna er mange

31.12.2016 var 9 665 fosterbarn i alderen 0-17 år 

registrert av SSB

En sjettedel (1 385) var plassert som hjelpetiltak

I tillegg kommer 1 393 fosterbarn i alderen 18-22 år, der 

fosterhjem var ettervernstiltak og per definisjon et 

hjelpetiltak, så det totale antallet blir 11 058

Antall fosterbarn 0-22 år per 31.12 har følgelig økt 

kraftig: fra 6 697 i 2003 til 11 058 i 2016. Dette tilsvarer 

en økning på 60,6 %

Hva slags apparat trengs for å ivareta dette?
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Fosterbarna har en alder
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Aldersfordelinger

Blant de nye fosterbarna i løpet av året, 

ser vi altså at

Opp mot 30 % var under skolealder

Opp mot 30 % var i barneskolealder

40-45 % var mellom 13 og 17 år

Er vi flinke nok til å ivareta  

fosterbarnas ulike behov ut fra alder?
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“Barndommen er ikke homogen, ikke minst på

grunn av den fysiske og psykiske veksten og 

utvikligen menneskebarn gjennomgår. 

Barndommen er kanskje det mest heterogene

stadiet i livssyklusen. I  barndommen er det

godt mulig at aldersforskjeller veier tyngre enn

forskjeller basert på kjønn, etnisitet, religion og 

andre faktorer som eller skiller mennesker fra

hverandre”

(Beazley, Bessel, Ennew and Waterson (2009). The right to be properly 

researched: research with children in a messy, real world, min overs.)
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Fosterbarna har også kjønn og etnisitet

51,9 % av fosterbarna var 

gutter i 2016

Det samme gjaldt 53,1 %

av innvandrerne med 

omsorgstiltak

Alt i alt utgjorde andelen 

innvandrere (innvandret 

selv eller født i Norge med 

to innvandrerforeldre) med 

omsorgstiltak 17,3 %
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Selv når vi bare 

ser på kjønn, 

etnisitet og alder, 

blir fosterbarn en 

uensartet gruppe 

med barn og unge
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Fosterbarn «er» eller «har»…

✓ Traumatiserte

✓ Atferdsvansker

✓ Behandlingstrengende 

✓ Presterer dårligere på 
skolen

✓ Lojalitetskonflikter

✓ Sosiale vansker

✓ Risikerer å bli 
marginalisert som voksne

Etc
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Men fosterbarn er like mye

Barn med relasjoner

Barn med interesser

Barn med humor og glede

Barn med håp og drømmer

Barn med meninger de vil ha fram

Barn med «likes» og «dislikes»

Barn som trenger helhet og mening i livene sine

Er vi flinke nok til å se barna i fosterbarna?
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Vi trenger å se hele fosterbarnet!
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Vi trenger balanserte avveininger

Alle fosterbarn er individuelle og har rett 

til individuell behandling

«One size fits all» – eller nobody?
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Fosterhjem i litt tall og ellers tekst

Definisjon

Et fosterhjem er et privat hjem 

som tar vare på barn som ikke 

kan bo hos foreldrene sine. 

Fosterforeldre samarbeider 

med barneverntjenesten i 

kommunen, og i de fleste 

tilfellene med barnets familie, 

om barnets behov og barnets 

fremtid (Bufdirs hjemmesider)
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Det finnes mange typer fosterhjem……..

SSB til og med 2012:

(Tall fra 2012)

Fosterhjem utenom familien 

37,5 %

Fosterhjem i familien     

18,4 %

Forsterket fosterhjem 

utenom familien 39,3 %

Forsterket fosterhjem i 

familien 4,9 %

SSB fra og med 2013:

(tall fra 2016)

Fosterhjem i familie og 

nære nettverk 29,9 %

Fosterhjem utenom familie 

og nære nettverk 63,8 %

Statlige familiehjem 6,1 %

Fosterhjem etter % 4-27 

0,1 %
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En offentlig familie……..
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Personer barnet 

skal eller vil ha 

kontakt med

Saksbehandler, 

kontrakter, tilsyns-

myndigheter

Veiledning, 

behandling, 

ekstra innsatser

OG

Barnet som en 

integrert del av 

familien



Og ellers…….
✓ En utvidet familie (i slekt og nettverk)

✓ En familie på kort sikt (beredskapshjem)

✓ En familie med behov for ekstra hjelp, 
avlastning eller frikjøp (forsterkede hjem)

✓ En betalt familie (statlige familiehjem 
f.eks.)

✓ En behandlingsfamilie («treatment foster 
care» som skal være kortvarig)

✓ En familie der spesielle måter å behandle 
barnet på inngår i dagliglivet over lang tid

✓ En familie for livet
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Rettighetsbasert fosterhjemsarbeid?

Barnekonvensjonen

Den europeiske 

menneskerettighets-

konvensjonen

Grunnloven

Lov om 

barneverntjenester 

med forskrifter
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«Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De 
har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og 
deres mening skal tillegges vekt i samsvar med alder og 
utvikling. 

Ved avgjørelser som berører barn, skal barnets 
beste være et grunnleggende hensyn. 

Barn har rett til vern om sin personlige integritet. Det 
påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for 
barnets utvikling, herunder sikre at barnet får den 
nødvendige økonomiske, sosiale og helsemessige 
trygghet, fortrinnsvis i egen familie» (§ 104, fra 2014). 
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Men –

rettighetene er 

udelelige, og må 

alltid ses i et 

holistisk 

perspektiv, i 

sammenheng 

med hverandre
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Et system i ubalanse?

✓ Alle barn har rettigheter 

som er nedfelt i 

gjeldende, generelle 

lovverk

✓ Man har 

foreldreansvaret for 

egne barn, og kan 

ordne oppdragelsen 

uten mer innblanding 

fra det offentlige enn 

det som blir alle til del

✓ Barn med barnevernstiltak har 

i tillegg egne rettigheter, som 

er regulert i lov og forskrift

✓ Fosterforeldre har 

omsorgsansvaret, som de har 

fått delegert fra 

barneverntjenesten

✓ Fosterforeldre må forholde seg 

til avtaler, og samarbeide med 

myndighetspersoner som har 

rett til å mene noe om hvordan 

fosterbarna har det foruten 

barnets foreldre
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Barn og voksne – to generasjoner

Barn og unge er individuelle rettighetshavere, men dette bør ikke 

føre til et individualistisk syn på barns rettigheter. 

Som en viktig del av beskyttelse og ivaretakelse av barn, må man 

ikke glemme barns avhengighet av gode relasjoner til 

betydningsfulle voksne – en avhengighet de selv verdsetter og tar 

hensyn til.

Denne gjensidige avhengigheten forhindrer selvsagt ikke at 

voksne også kan misbruke sin makt i forhold til barn, men det er 

ikke et godt nok argument for å se bort fra medvirkningens 

relasjonelle forankring. 
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Deltakelse, medvirkning og 

selvstendiggjøring

Vanligvis vil foreldre finne en balanse mellom beskyttelse og 

selvstendiggjøring (selvbestemmelse), som varierer med barns alder, 

og som i tillegg varierer med hvem barnet er, hva foreldrene tenker og 

hva slags enighet det er mellom dem, og en rekke sosiale og 

kulturelle forhold. Det skjer en gradvis utvikling i retning av stadig mer 

selvstendighet for barn og unge, som dels drives av barna og 

ungdommene selv, og dels av foreldrene, ofte i form av forhandlinger 

som omhandler både rettigheter og plikter. 

I rettighetstermer handler dette om forholdet mellom artikkel 12 og 

artikkel 19 i FNs barnekonvensjon, som altså ikke kan ses uavhengig 

av hverandre eller av det tredje elementet: barns rett til å bli forsørget. 

Men tidligere har man ikke nødvendigvis begrunnet disse prosessene 

med rettigheter, men med at barn skal bli voksne og selvstendige. 

Med andre ord har retorikken blitt mer rettighetsorientert
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Foreldreautoritet som 

beskyttelsesfaktor

En 14-årsgammel gutt i et fosterhjem sa til 

fosterfaren at han ville flytte. Fosterfaren svarte 

følgende: «I vår familie er det ingen som flytter 

hjemmefra når de er 14».
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En endring av balansen
Alle barn i et fosterhjem må ses som likeverdige bærere av 

deltakerrettigheter, for å unngå at egne barn blir ikke-

deltakere i prosessene med å bli og være et fosterhjem

Fosterforeldre må få muligheter til å ha tilstrekkelig autoritet til 

at de kan være ansvarlige foreldre, hvilket innebærer å styrke 

deres rettigheter til å ta beslutninger om fosterbarnet på linje 

med andre barn i familien. 

Fosterbarn må bli en del av fosterfamilien, der medvirkning fra 

fosterbarna skjer på linje med andre barn i familien. Da må 

fosterbarn og fosterforeldre få muligheter for å forhandle fritt 

seg imellom om ting som angår familiens daglige liv
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Framtidas fosterhjem?
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✓Gitt fortsatt økning i antall fosterbarn

✓Fortsatt en god og kanskje økende andel 

med innvandrerbakgrunn

✓Muligens en økende andel med behov for 

mental eller somatisk helsehjelp så lenge 

institusjonstilbudet fortsatt holdes på et 

lavest mulig nivå
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Mulige utviklingslinjer

Økt rettighetsorientering

- Barnekonvensjonen legges i stadig sterkere grad 

til grunn for fosterhjemsarbeidet 

- Økt fokus på fosterforeldres rettigheter

- Fosterforeldres egne barn ivaretas bedre

Bedre balanse i systemet

- Økt tillit til fosterforeldrene, økt slingringsmonn

- Mer likhet mellom fosterbarn og egne barn i 

fosterhjemmet
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Mulige utviklingslinjer (2)

Økt spesialisering

- Flere typer fosterhjem med mer spesialisert 
kompetanse, kombinert med flere plasseringer i 
slekt og nettverk

- Mer målrettet rekruttering på grunn av bedre 
utredning av fosterbarn før plassering

Økt byråkratisering

- Mer kontroll gjennom retningslinjer, tilsyn og 
veiledning

- Mer styring gjennom kontraktsutforming

PAGE 31



Mulige utviklingslinjer (3)

Økt desentralisering av fosterhjemsarbeidet 

- Større forskjeller mellom kommunene

- Fosterforeldre som mer aktive forhandlere

- Statens rolle mer diffus

Økt privatisering av fosterhjemsarbeidet 

- Sterkere markedsorientering

- Større muligheter for at fosterforeldre kan 
«presse» systemet

- Mindre kontroll for det kommunale barnevernet
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En presentasjon fra NOVA
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Takk for oppmerksomheten!


