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Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?
Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

«Jeg vil flytte!»

Bakgrunn
Det er helt normalt med konflikter 
mellom foreldre og barn, og det er 
helt normalt at barnet fra tid til 
annet kan uttrykke at det ønsker 
atskillelse fra sine foreldre. Det er 
en del av den normale løsrivings-
prosessen. Noen ganger er det et 
reelt ønske, andre ganger er det et 
uttrykk for et øyeblikksønske. Det 
kan også være et uttrykk for et 
ønske om at foreldrene skal vise at 
de bryr seg og viser at de ikke vil at 
barnet skal flytte. Det kan også være 
et uttrykk for at barnet opplever så 
vanskelige forhold i fosterhjemmet 
at det bør få flytte derfra. 

Når fosterbarn ønsker å flytte fra 
fosterhjemmet, kan det altså være 
uttrykk for mye forskjellig. Det som 
imidlertid er viktig å ha med som et 
bakteppe i en slik situasjon, er at 
fosterbarna ofte har med seg sine 
usunne arbeidsmodeller inn i rela - 
sjonen til fosterforeldrene. De kan 
også ha et sterkt behov for å høre fra 
fosterforeldrene at de hører til og 
som et resultat av det, ikke trenger å 
leve i usikkerhet. Det kan rett og 
slett handle om å teste ut sin posi - 
sjon i familien. Har jeg min plass her 
– selv om det «blåser rundt meg»?  
De har gjerne blitt flyttet fra sine 
opprinnelige familier i en turbulent 
tid, og de kan derfor gå med en 
ubevisst, eller bevisst, redsel for at 
det skal gå slik denne gang også. 

En stor forskjell på fosterbarn og 
biologiske barn, er at fosterbarna har 
en «forelder» å klage til når de er 
reelt misfornøyd eller når de skal 
teste ut sin posisjon– nemlig kontakt - 
person i barnevernet. Hvis barnet 
har en kontaktperson som er opptatt 
av å oppfylle barnets rettighet til 

medbestemmelse, og som, for å be - 
skytte barnet, ikke søker informasjon 
fra fosterhjemmet, så kan det i mange 
tilfeller være misforstått beskyttelse. 
For det første må man huske på at 
fosterbarna har med seg sitt bak-
teppe – og at det som skjer må ses 
opp mot dette. For det andre, så er 
det viktig å skille mellom det som 
barnet sterkt ønsker, og det som 
barnet trenger. 

Det kan være helt riktig å flytte et 
fosterbarn. De to sakene under, kan 
imidlertid tyde på at barnevernet har 
gjort barnet en urett ved å velge 
flytting.

Henvendelse fra fosterfar:
Gutten vår på 12 år gikk til læreren 
og sa at han ville flytte. Da læreren 
prøvde å få ut av ham hvorfor, over - 
drev gutten og fortalte at han ble slått. 
Han har aldri blitt slått i vårt hus, 
men han hadde vært vanskelig siste 
året før denne episoden – noe vi 
tenker hadde med puberteten å gjøre. 
Ved et par anledninger ble han tatt 
hardt i armen og ledet bort fra der 
han lagde problemer. Det var aldri i 
nærheten av det vi vil kalle vold. De 
flyttet gutten dagen etter uten at vi 
visste noen ting om hva som skulle 
skje. Gutten ringte oss en ukes tid 
seinere fra beredskapshjemmet han ble 
flyttet til, og fortalte gråtende til foster - 
mor at han hadde løyet om oss. Han 
visste ikke hvorfor, men han trodde 
det var fordi han var sint på oss for 
noe som hadde skjedd dagen før. Han 
sa at han egentlig ikke ville flytte. Han 
ville hjem igjen til oss. Jeg ba ham om 
å fortelle sannheten til kontaktperson. 
Det hadde han gjort, men hun trodde 
ikke på ham når han nå sa sannheten. 
Vi måtte ta saken til fylkesnemnda, 

De fleste foreldre har vel opplevd at deres barn 
uttrykker ønske om å flytte i en alder da det er 
altfor tidlig å «stå på egne bein». Foreldre flest kan 
da myndig si at «Ingen flytter herfra i din alder». Det 
bør også fosterforeldre kunne si.
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der vi vant fram. Det førte til at gutten 
ble flyttet hjem til oss igjen etter et halvt 
år borte. Etter dette har situasjonen 
rundt gutten blitt mye vanskeligere. Det 
virker som om ting er ute av like vekt. 
Gutten har opplevd at han har myndig-
het til å sette i gang store ting, og vi har 
opplevd at vår foreldrerolle er redusert. 
Hvordan gjenskape nødvendig balanse?

Svar:
Dette er en trist historie som dere, og 
fremfor alt gutten, burde vært foruten. 
Dessverre skjer slike flyttinger fra tid 
til annet fordi barnets medbestemmel-
sesrett blir misforstått. Samtidig skal vi 
huske at kontaktperson står i en vanske - 
lig situasjon der vedkommende har 
sine retningslinjer å forholde seg til. 

I retningslinjer for fosterhjem under 
kapittel 15, står det om hva barne-
vernstjenestene skal gjøre ved anklager 
mot fosterforeldre:

Ved fremsettelse av anklager mot 
fosterforeldre skal barnevernstjenesten 
umiddelbart undersøke bakgrunnen for 
anklagene, samt informere fosterfor-
eldrene om hvilke beskyldninger som er 
blitt rettet mot dem. Er ankla gene fram - 
satt skriftlig skal barnevernstjenesten 
journalføre sin vurdering og konklusjon i 
saken. Avhengig av ankla genes karakter 
og alvorlighetsgrad kan det være riktig å 

flytte barnet mens undersøkelsene pågår, 
f.eks til en even tuell besøksfamilie. 

Vi vet at mange barnevernstjenester 
bruker den såkalte "Klemmetsrudmo-
dellen" (utviklet i Søndre Nordstrand 
bydel i Oslo). Der er det klare instrukser 
om hvordan barnevernet skal handle, hvem 
som skal involveres, når, i hvilken rekke - 
følge osv. Denne brukes ofte konse kvent i 
alle saker der barn har fortalt om vold 
eller overgrep. Dette for å be skytte barnet 
først (derfor må ofte barnet ut av hjem-
met), og så undersøke hva som fak tisk 
har skjedd eller ikke skjedd i neste om - 
gang. Politiet kobles eventuelt på for etter - 
forskning av mulig straffbar handling.

Å skape balanse etter en slik inngripen 
i familielivet, er ikke gjort på kort tid. 
Det er sannsynligvis viktigere enn noen 
gang med klarhet og bestemthet overfor 
gutten. Samtidig er det viktig å fortelle 
ham at det er noe dere gjør fordi dere er 
glad i ham. Og at det var derfor dere ville 
ha ham tilbake i fami lien. Spill på dette 
hele tiden slik at han blir trygget på at 
han ikke trenger å teste ut balansen. For - 
tell ham gjerne at i deres familie, er det 
ingen som flytter ut før de er sterke 
nok til å stå på egne bein – og at det er 
mange år til. Det kan hende han tester 
ut om dere er glad i ham, og det kan 
hende han tester ut balansen. Er dere 
sterke nok til å stå i det som kommer? 

Er dere sterkere enn de foreldrene som 
måtte gi ham opp?

Samtidig er det viktig at kontaktper-
son sier noe til gutten om at her har det 
blitt gjort en feil bedømming av situa - 
 sjonen. Det er nemlig også viktig at 
gutten blir trygg på at kontaktperson er 
en medspiller for fosterhjemmet. En 
som sammen med fosterforeldre og 
eventuelt med foreldrene, sørger for at 
gutten har et trygt og stabilt hjem. 

Skap mest mulig forståelse hos ham 
– også i forhold til egen atferd. Fortell 
ham at barn som har levd med usikker-
het og som har blitt flyttet til nye fami - 
lier, har et ekstra behov for trygghet – 
og at mange prøver å teste ut om det er 
trygt der de bor. Fortell også at det er 
vanlig at barn ønsker å flytte når de er 
sinte på foreldrene – men at de voksne 
– barnevernet, fosterforeldrene og even-
tuelt foreldre – står sammen og skal 
sørge for at gutten blir boende der han 
nå er. Akkurat slik det er for alle andre 
barn – der de bor, skal de være – og at 
det er helt unntaksvis at barn blir 
flyttet. Fortell også at når man er 
mis fornøyd med noe, så snakker man 
om det og prøver å gjøre endringer – i 
stedet for å flykte fra det. 

Henvendelse fra fostermor
Fosterdatteren vår på 14 år og som hadde 
bodd hos oss i over syv år, ble hentet ut 
av fosterhjemmet uten forvarsel. Jeg ble 
innkalt til møte på skolen. Der ble det 
sagt at fosterdatteren vår hadde fortalt at 
hun ikke hadde det godt i fosterhjemmet 
og ville flytte. Da kon taktperson som er 
ganske ny i vår sak, fikk vite dette, ble 
jenta hentet ut med en gang. Kontakt-
person var ikke særlig interessert i å høre 
vår versjon. Ingen har snakket med foster - 
far og heller ikke vår yngste sønn som 
gikk på skole samme sted som henne.

Vi har også hatt jentas eldre søster i 
fosterhjem, men hun flyttet for noen år 
siden da det ble for vanskelig for oss med 
begge. Hun ble flyttet til et ungdomshjem 
og hun har tegnet et rosenrødt bilde av 
hvordan det er å bo der. Det har nok 
påvirket fosterdatteren vår. Samtidig har 
søsteren vært svært kritisk til oss etter at 
hun selv ikke kunne bo hos oss, og det 
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virker som om hun har prøvd å påvirke 
fosterdatteren vår til å innta en negativ 
holdning til oss. 

Fosterdatteren trodde kanskje at hun 
skulle bli flyttet til samme institusjon som 
søsteren, men hun har kommet i et nytt 
fosterhjem. Det liker hun ikke, og nå har 
hun antydet at hun kanskje vil hjem til 
oss igjen. Vi er veldig i tvil om hva vi skal 
gjøre hvis jenta ønsker det og hvis barne - 
vernet ønsker å flytte henne tilbake. Ikke 
minst i forhold til sønnen vår som har hatt 
det vanskelig etter at hun ble flyttet akutt 
av barnevernet. 

Det som også vanskeliggjør det, er at 
vi har bedt om å få innsyn i saksmappa 
for å forstå hva som har skjedd. Det sier 
barnevernet at vi ikke kan få. Det opp - 
rører oss og gjør at vi føler oss rettsløse. 
Kan de nekte oss slikt innsyn?

Svar:
Dersom det ikke er mistanke om vold 
og seksuelle overgrep, skal ikke barn 
flyttes akutt. Slik denne saken blir fram - 
stilt, vil det være nok tid for barnever-
net til å undersøke situasjonen nær - 
mere og ikke bare handle ut fra jentas 
muntlige klage på fosterhjemmet. 

Hvis barnevernstjenesten er usikker 
i sin måte å håndtere situasjonen på, 
kan det søkes råd og veiledning hos fyl - 
kesmannen som har tilsynsansvar over - 
for barnevernet. Det kan jo være at din 
barnevernstjeneste har søkt slik veiled - 
ning og at fylkesmannen har gikk råd 
om flytting. Det kommer an på hva 
jenta har sagt til barnevernet om dere 
som fosterhjem. 

Du er usikker på om dere vil at jenta 
skal flytte tilbake til dere etter det som 
har skjedd. Du skriver at dere føler dere 
rettsløse siden dere ikke får innsyn i 
mappa og derfor heller ikke forståelse. 
Vi forstår at det føles vanskelig å ta jenta 
tilbake når dere ikke får hjelp til å få 
nødvendig forståelse og komme til bunns 
i hva som har skjedd. Spørsmål om  
hvil ken adgang fosterforeldre har til 
innsyn i saksmappen i tilfeller hvor barn 
blir flyttet som følge av anklager mot 
fosterforeldre, byr på tvil. Norsk 
Fosterhjemsforening retter nå en 
hen vendelse til Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet for å få avklart dette 
spørsmålet.

Saker fra media
Barns medbestemmelsesrett har blitt 
et viktig tema innenfor barnevernets 
arbeid. Det er bra, men det er viktig at 
barnets rett til medbestemmelse be - 
handles med klokskap. Noen ganger 
misforstår man barnet og tar det barnet 
sier bokstavelig. Det er også eksempler 
utenom Norsk Fosterhjems forenings 
rådgivertjeneste, om at barn har blitt 
flyttet på et slikt grunnlag. Det er spesi - 
elt to slike saker som har fått oppmerk - 
somhet i media siste årene. 

Ida-saken
I den såkalte Ida-saken ble en jente 
flyttet flere ganger. Om en av disse 
flyttingene – fra fosterhjem til institu-
sjon – står det i tilsynsrapporten fra 
Fylkesmannen i Hordaland fra 2016: 

Då ho flytta til Indre Troms, gjorde ikkje 
barnevernstenesta ein avveging av ulempa 
det var for Ida med brot i rela sjonar. Som 
del av kravet til forsvarlege tenester, skal 
barnevernstenesta vurdere og vekte alle 
vesentlege forhold, under dette ulemper for 
barnet. Brot i rela sjonar vil vere ei slik 
ulempe. Ved kvar flytting mista Ida omsorgs - 
personar, vener, skole og helsetenester og ho 
måtte starte på nytt.

Konklusjonen til fylkesmannen var 
at Karmøy kommune som hadde ansvar 
for plasseringen av Ida, ikke hadde gjort 
en tidlig nok og grundig nok vurdering 
av hva slags veiledning og avlastning 
fosterhjemmet trengte for å klare å stå i 
den viktige oppgaven de hadde påtatt 
seg ved å være fosterhjem for Ida. Rap - 
porten viste dessuten at kommunen 
ikke hadde satt inn til strekkelige tiltak 
i fosterhjemmet. 

Stina-saken
I den såkalte glassjenta-saken der Stina 
på 15 år drepte en annen jente på 17 år 
på Sørlandssenteret, hadde Stina blitt 
flyttet 17 ganger i perioden 8.8.2016 
- 2.6.2017. Hun ble i denne perioden 
flyttet fra et fosterhjem som blir beteg - 
net som et godt fosterhjem. I tilsyns-
rapporten fra Fylkesmannen i Aust- og 

Vest-Agder står det at det ble bekreftet 
fra mange hold at hennes utvikling mens 
hun bodde i dette fosterhjemmet, var 
positiv. Det kom derfor som en overras-
kelse på alle rundt henne da hun i august 
2016 brøt ut av fosterhjemmet. I tilsyn e - 
ne som ble gjort av fylkesmannen, ble 
det sett nærmere på hva som skjedde 
etter denne dagen. I rapporten står det:

Sensommeren 2016 var det noen hen - 
delser som gjorde at hun tok kon takt med 
Barnevernvakten med ønske om å flytte. 
Hun viste til vanskelige episoder i foster - 
hjemmet. Hun ble flyttet til et midlertidig 
beredskapshjem, og etter hvert også til en 
institusjon. Hun var ambivalent i for hold 
til hva hun ville, men ga i løpet av få uker 
uttrykk for at hun angret og at hun ønsket 
å flytte «hjem» til fosterhjemmet igjen.

Da Stina ville flytte fra fosterhjem-
met tok ikke barnevernstjenesten seg 
tid til å utforske hva som lå bak. Hun 
begrunnet ønsket om å flytte med noen 
hendelser i fosterfamilien. Disse hendel  - 
sene lå noen år tilbake i tid og fremsto  
hos fylkesmannen som «bagatellmessige». 
Om dette står det i rapporten: 

Vi undrer oss over barneverntjenesten 
sine mangelfulle vurderinger her. Når Stina 
allikevel etter et par uker ville flytte tilbake 
til fosterhjemmet, ble heller ikke dette utfor-
sket. Barneverntjenesten reflek terte ikke over 
hvorvidt hun som 14-åring egentlig visste 
hva hun ville. Dette bildet preget etter fylkes - 
mannens vurdering saken videre. Stina fikk 
for mange valg, og for lite hjelp og støtte til 
å gjøre de riktige valgene – til eget beste. 

I rapporten kommer det fram at det 
ble gjort Stina en urett da hun ble flyt - 
tet fra fosterhjemmet der hun hadde en 
god utvikling og til en ungdomsinstitu-
sjon. En uopprettelig skade har med 
andre ord blitt gjort overfor et særdeles 
sårbart barn som ikke ble forstått på sine 
behov. Hennes frustrasjon førte til at en 
annen ung jente mistet livet ved kniv   - 
stikking på Sørlandssenteret i juli 2017. 

Med disse to sakene ferskt i minne, 
er det grunn til å la brukermedvirkning 
hos barn inngå i en større sammenheng 
enn det som har blitt gjort i disse sakene 
og i saker son har blitt ringt inn til råd  - 
givertjenesten i Norsk Fosterhjemsfore-
ning. 


