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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.

Hva kan vi forvente av forsterkningstiltak?

Faktainformasjon
Forsterkning av fosterhjem handler 
om forskjellige tiltak som settes inn i 
fosterhjemmet ved behov. Barnever-
net er forpliktet til å ta stilling til det 
fosterhjemmet ber om. Om dette står 
det i fosterhjemsavtalen:

«Dersom fosterforeldrene krever det, 
eller forholdene ellers tilsier det, skal 
barnevernstjenesten vurdere og ta 
stilling til behovet for ekstraressurser 
eller forsterkningstiltak.» 

Det står videre i avtalen at barne - 
vernstjenesten uansett skal vurdere og 
ta stilling til dette ved den årlige gjen - 
nomgangen av avtalen. Det er altså 
slik at barnevernstjenesten skal ha et 
foroverlent perspektiv på dette, ikke 
et reaktivt der de reagerer når proble - 
mene har oppstått. Det er dessuten i 
et samspill mellom barnevernet og 
fosterhjemmet at barnets behov skal 
komme fram på en måte som gjør at 
nødvendige tiltak settes inn. En god 
utvikling for fosterbarnet bør være i 
fokus ved forsterkning. Dette krever 
våkenhet og skreddersøm både fra 
barnevernet og fosterforeldrenes side. 

Man kan skille mellom de ramme-
betingelsene som alle fosterhjem får og 
ekstra tiltak som settes inn ved be hov. 
Mens de vanlige rammebetingelsene er 
et slags minimum, så er forsterknings-
tiltakene ekstra tiltak som er nødven-
dig for at fosterhjemmet skal klare å 
stå i det som måtte skje. De fastlagte 
rammebetingelsene er arbeidsgodtgjø-
relse i form av 1KS og utgiftsgodtgjø-
relse. I tillegg skal fosterhjemmene få 
veiledning under veis i plasseringen som 
en fast ramme betingelse. Alle andre til-
 tak som settes i verk for fosterbarn, 

kalles forsterk ningstiltak. Slike tiltak 
kan for eksem pel være økt fosterhjems  - 
godtgjøring utover KS-satsene, helt 
eller delvis fri kjøp fra ordinært arbeid, 
individuell veiledning, avlastning, miljø - 
terapeut og praktisk tilrettelegging i 
hjemmet. 

Det er store variasjoner i hvordan 
man anser forsterkning i fosterhjem 
og hvordan det praktiseres ute i kom - 
munene. Fosterforeldre må ofte for - 
handle seg fram til forsterkede tiltak 
for fosterbarnet sitt.

I de statlige fosterhjemmene, de så - 
kalte familiehjemmene, får man auto - 
matisk disse forsterkningsordningene. 
Man trenger med andre ord ikke å for - 
handle om dem. I tillegg blir statlige 
fosterforeldre tilgodesett med ferie - 
ordning og pensjonsrettigheter. 

Det har i løpet av siste tiår vært en 
økning av kommunale fosterhjem som 
får forsterkningstiltak. Dette kan ses i 
sammenheng med at det har vært en 
politisk styrt utvikling mot fosterhjem 
som det foretrukne plasseringstiltak 
til fordel for institusjonsplasseringer. 
Det er med andre ord mer krevende 
barn som nå plasseres i fosterhjem. 

De mange henvendelsene som kom - 
mer til rådgivertjenesten til Norsk 
Fosterhjemsforening, vitner om at det 
er stor usikkerhet knyttet til temaet 
forsterkning av fosterhjem. 

Henvendelser
Første henvendelse: 
Vi er fosterforeldre til en gutt på syv år. 
Han kom til oss som treåring. Det har 
vært vanskelige år, men verdt det på grunn 
av en god utvikling hos ham. Han har 
gått i barnehage, og det har fungert rime-

Mange fosterforeldre som har spesielt krevende 
fosterbarn, lurer på hva de kan forvente av forsterk - 
ninger fra barnevernet. Da må vi dessverre si at det 
pr i dag ikke eksisterer et rammeverk som sikrer forut-
sigbarhet for dette. Det er lov å håpe på at Foster-
hjemsutvalget i sin NOU som er rett rundt hjørnet, 
legger fram gode forslag til hvordan dette bør være. 
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lig bra. Vi har riktignok måttet jobbe mye 
med hans utvikling i løpet av disse årene, 
men det har ikke vært alvorlige problemer 
knyttet til dette. Da han begynte på skolen 
for et år siden, var det som om gutten tok 
mange steg tilbake. Han klarte ikke å fungere 
på en god måte i klassen og fikk problemer 
både med det faglige i klasse rommet og det 
sosiale sammen med de andre barna. Det 
samme har skjedd på SFO der han har hel - 
tidsplass. Vi er be kymret for hans tilbake - 
gang all den tid han hadde så god utvik ling, 
og vi tenker at vi må få til en annen løsning 
enn den vi har i dag med lange dager på 
skole og SFO for gutten. Det handler også 
om at vi voksne er slitne fordi mye av fritiden 
vår går med til å følge opp gutten. Vi tenker 
at barnevernet må sette inn ekstra tiltak hos 
oss. Hvordan kan vi legge dette fram for 
barne vernet på best mulig måte uten å 
virke kravstore?

Svar:
Dere skriver at barnet har tatt mange steg 
tilbake i sin utvikling. Det er ikke sikkert. 
Det kan vel så godt hende at dette er pro - 
blemer som gutten har hatt hele tiden, 
men at de lettere synes når det kreves mer 
av ham – som jo er situasjonen når et barn 
begynner på skolen. Det kan også hende 
at hans faglige problemer får ring virk - 
ninger på den sosiale fungeringen. Noen 
barn kompenserer med bråk i klas sen når 
de ikke klarer å henge med på det som 
skjer faglig. Det kan igjen føre til utstøt - 
ning fra de andre elevene.

De fleste barn og unge som plasseres i 
fosterhjem har sammensatte vansker og 
de trenger derfor god omsorg og tett opp - 
følging av fosterforeldre – mer enn hva 
barn flest trenger. Mange trenger ekstra 
tiltak utover de vanlige fosterhjemstiltak-
ene. Det er kommunene som bestemmer 
hvilke forsterkningstiltak som skal settes 
inn ut ifra det enkelte barns behov, men 
dette skal vurderes i samarbeid med foster - 
hjemmet. Det er viktig at fosterhjem met er 
tilpasset behovet til det enkelte fosterbarn, 
og det er fosterforeldrene som lever tett 
på barnet, som lettest kan se barnets be - 
hov. Derfor må kontaktperson i barne-
vernet diskutere slike forhold nøye med 
fosterhjemmene. 

Det beste dere kan gjøre, er å be om 
et møte med barnevernstjenesten der dere 
forteller om hvordan dere opplever situa-
sjonen til gutten. Fortell hvilke sympto-
mer dere ser på at barnet ikke fungerer på 
en god nok måte. Be gjerne om skrift lig 
dokumentasjon på dette fra skolen som 
sannsynligvis også ser symptomer på dår - 
lig fungering og mistilpasning. Skrif te lig - 
gjør gjerne deres egne synspunk ter også. 
Til sammen skal dette, som flere voksne 
ser, danne et grunnlag for å velge den 
beste løsningen for akkurat dette barnet. 

Hvordan dere som fosterforeldre har 
det, spiller også inn på fosterbarnets situa - 
sjon. Hvis dere ikke har overskudd til å 
gi gutten det ekstra han trenger, er det 
viktig at også dette kommer fram til 
barne vernstjenesten. Så lenge fosterforel-

dre legger fosterbarnets omsorgs- og ut - 
viklingsbetingelser til grunn for sine krav, 
så handler det ikke om å være kravstor 
på egne vegne. 

Andre henvendelse:
Da vi ble fosterforeldre til en svært kre vende 
jente på åtte år, sa barnevernstjenesten at en 
av oss måtte være frikjøpt på heltid i mange 
år framover – i hvert fall til hun var godt i 
gang med ungdomsskolen. Det har gått tre 
år med mye innsats rettet mot henne, og 
det har faktisk gått ganske bra. Stor ble 
overraskelsen da vi i høst fikk be skjed om 
at frikjøp faller bort fra nyttår. Vi synes det 
er rart at de har ombestemt seg på dette så 
lenge barnet fremdeles trenger mye oppfølg - 
ing. Hun skal begynne på ungdoms skolen 
til neste år, og vil sannsynligvis trenge ekstra 
oppfølging da. Det virker som om den inn - 
satsen vi har satt inn mot henne, og som 
har gitt resultater, er grunnen til at de nå 
gjør om på situasjonen. Kan barne vernet 
plutselig gjøre om på dette uten at de har 
diskutert det med oss? Vi har hatt vanlig opp - 
følging fire ganger i året, og i disse møt ene 
har vi fortalt at det går bra. Vi har også for - 
talt at vi arbeider mye med henne – spesi elt 
mye med lekser. Det virker som en kortsiktig 
løsning de har kommet med, og vi har mis - 
tanke om at det er på grunn av økonomi 
at de nå strammer inn. Kan de bare gjøre 
slike bestemmelser uten å ta oss med på det?

Svar:
Utgangspunktet i deres tilfelle er at foster - 
foreldre og barnevernstjeneste har hatt 
en forståelse av at frikjøpet skal vare til 
jenta er godt i gang med ungdomsskolen. 
Etter vår vurdering er dette en under lig - 
gende forutsetning som man ikke uten 
videre ensidig kan gå bort fra uten nær - 
mere avtale med dere fosterforeldre. Alle 
overganger er krevende, og overgang til 
ungdomsskolen kan innebære at det kre - 
ves særskilt innsats for å ivareta barnet. 
Det er grunn til å stille et stort spørsmål 
ved det at dere fosterforeldre kun får 
be skjed om at frikjøp bortfaller uten at 
dette på forhånd har vært tatt opp med 
dere. Det er viktig å få spørsmålet grun - 
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dig belyst i den faglige vurderingen av 
hva som er til barnets beste. 

Dere må kontakte barnevernstjenes-
ten og be om redegjørelse for hva som 
ligger til grunn for at de mener at fri kjøp 
ikke er aktuelt lenger. Bortfall av frikjøp 
må settes opp mot de utfordringer som 
ligger foran dere, og ikke minst de ut - 
fordringer som jenta har jobbet seg 
igjennom, men som kan komme tilbake. 

Det fremgår ikke av informasjonen 
vi har mottatt, om dette har kommet til 
uttrykk muntlig eller skriftlig. Imidler-
tid er en muntlig avtale bindende og så 
lenge partene er enige om de forutset-
ningene som lå til grunn. 

Hvis barnevernstjenesten ikke er vil - 
lig til å diskutere gode løsninger der for - 
sterkning er en del av løsningen, kan det 
virke som om de glemmer at foster barna 
er en spesielt sårbar gruppe. End ringer 
av så stor betydning som det her er snakk 
om, kan ikke besluttes før man har grun - 
dig behandlet dette. Det er et problem 
at når barnets utvikling bedrer seg, ofte 
grunnet de forsterkningstiltak ene som 
settes inn, så fjernes forsterkningen som 
er grunnen til den gode utviklingen.  

Det kan likevel være godt funderte 
hensyn som ligger til grunn for barne-
vernets valg, men dette er jo vanskelig å 
vite når man ikke har hatt dialog om en 
så viktig sak. Det er uansett grunn til å 
trappe ned et frikjøp slik at man ser hvor - 
ledes dette kan avstemmes med barnets 
behov, og også hjemmets behov.  

Det skal også sies at det noen ganger 
kan virke som om kommunen er styrt 
av andre hensyn enn hensynet til barnets 
beste. Så lenge det er ulike rammer for 
forsterkning ute i kommunene, er det 
viktig at den enkelte kontaktperson klarer 
å holde fokus på barnets behov. Øko no - 
mi skal ikke være styrende for de tiltak 
som settes inn mot fosterhjemmet, og 
som skal bidra til at fosterbarnet får gode 
nok oppvekstsvilkår. Det er fosterbarnets 
beste som skal være det overordnede prin - 
sipp i alle tiltak som settes inn. Barne-
vernstjenesten er dessuten pålagt å ar beide 
ut ifra et forsvarlighetsprinsipp i det de 
velger å gjøre eller ikke å gjøre. 

Den situasjonen som dere nå er i, sier 
noe om hvor viktig det er at foster foreldre 

ikke bare gjør slike muntlige av taler med 
barnevernet, men også får det skriftlig. 
Det kan bli endringer i et barns behov 
selv om man har en skrift lig av tale, men 
med skriftlige avtaler unn går man i hvert 
fall at det oppstår mis for ståelser mellom 
kontaktperson og fosterforeldre. 

Forsterkningen skrives i en egen av - 
tale som skal være et vedlegg til foster - 
hjemsavtalen. Forsterkningsavtalen skal 
bygge på en faglig vurdering fra barne - 
vernet sammen med fosterhjemmets vur    - 
dering av barnets behov. For deres del er 
det tydeligvis ikke gjort skriftlig av tale om 
forsterkning. Det kan også være slik at 
dere har en forsterkningsavtale, men at 
denne har løpt ut. En slik avtale kan ha 
andre frister enn den overordnede foster - 
hjemsavtalen. Da kan man bli stå ende 
med en forsterkningsavtale som er utløpt, 
mens den overordnede fosterhjemsavta-
len fortsatt løper. 

Det dere nå kan gjøre, er å forhandle 
med barnevernet om hva som trenges av 
ekstratiltak framover for å sørge for at 
barnet blir godt nok ivaretatt på sine be - 
hov. Det dere blir enige om, skal stå i en 
slik forsterkningsavtale. 

Avsluttende kommentarer
Det viser seg at det er store forskjeller fra 
kommune til kommune, og fra bydel til 
bydel i Oslo, i hva man tilbyr av forsterk - 
ning for fosterhjem. Det skal være faglige 
vurderinger som styrer slike vik tige beslut-
ninger, og ikke økonomien eller tilfeldige 
kulturelle rammer. 

Den faglige vurderingen skal være fun - 
dert i barnets individuelle behov og foster - 

hjemmets situasjon. Både ekstra veiledning, 
økonomisk forsterkning eller andre for - 
sterkningstiltak må settes inn når barnets 
og fosterhjemmets situasjon tilsier det. 
Slik kan man forhindre sam men brudd i 
fosterhjemmet med på følg ende utilsiktet 
flytting av barnet. Gode og for utsigbare 
rammevilkår er også en måte å rekruttere 
og holde på dyktige fosterforeldre. 

Bufdir har i lang tid hevdet at det er 
en utfordring at fosterhjemmene i stor 
grad får forsterkning gjennom forhøyet 
arbeidsgodtgjøring og i liten grad ved 
tiltak som gjør fosterhjemmene i stand 
til å møte utfordringene de står i. Norsk 
Fosterhjemsforening mener at det ikke 
bør være snakk om enten/eller, men heller 
både/og. Det viktigste må være å sette 
fosterhjemmet i stand til å utføre det 
oppdraget det har påtatt seg, på en så 
god måte at fosterbarnet kan få en god 
utvikling. Samt å unngå at fosterbarn må 
flytte på nytt fordi fosterhjemmet ikke 
klarte å stå i det. Et sammenbrudd, på 
grunn av dårlige støttefunk sjoner, er en 
situasjon som for enhver pris bør unngås. 

Norsk Fosterhjemsforening ser det 
som alvorlig at forsterkning av fosterhjem 
praktiseres høyst ulikt fra kommune til 
kommune, og vi ønsker et mer likeverdig 
tilbud om forsterkning av kommunale 
fosterhjem. Sammen med dette hører det 
også en overordnet diskusjon om hva man 
ønsker med dagens forsterkningspraksis. 
Vi håper at dette er blitt gjen stand for en 
god og grundig gjennomgang i Foster-
hjemsutvalgets NOU som kommer ut 
bare noen dager etter at denne utgiv elsen 
av Fosterhjemskontakt har gått i trykken.


