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Forord
Når et barn eller en ungdom må flytte fra familien sin skal barnevernet sørge for at barna 
får en trygg omsorgsbase. For de fleste barn og unge i Norge er det ensbetydende med 
fosterhjem. Det skal velges et fosterhjem til barna som passer til hvert enkelt barn. 
Fosterforeldrene skal sikres opplæring og veiledning så fosterbarna til enhver tid får 
optimal støtte og omsorg. Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for opp
følgingen av både fosterbarna, fosterfamilien og foreldrene, og de skal føre kontroll med 
at fosterbarnet får god nok omsorg. Kontrollen skal i tillegg utføres av en uavhengig 
person, en tilsynsfører, som skal ha direkte kontakt med fosterbarnet.

I flere år har Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn sett og 
påpekt at alt for mange fosterbarn ikke har fått oppnevnt en tilsynsfører og at tilsyns
førerordningen ikke fungerer som den rettssikkerhetsgarantien den skal være.

Det er viktig å lytte til dem som er berørt. I denne undersøkelsen er det fosterbarna  
som forteller hvordan de opplever tilsynet. De kommer med mange viktige budskap 
– budskap som vi håper vil bli hørt og tatt på alvor.

Å ivareta fosterbarns rettssikkerhet må aldri bli en salderingspost.Vi håper at denne 
undersøkelsen kan inspirere til økt fokus på tilsynsførerordningen, og stimulere til 
endringer som ytterligere øker rettssikkerheten til de barna som til enhver tid bor i 
fosterhjem. 
 

Oslo, 18. mars 2010

Tove M. S. Wahlstrøm  Maria Reklev
generalsekretær organsiasjonssekretær
Norsk Fosterhjemsforening Landsforeningen for barnevernsbarn
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Takk
I denne undersøkelsen er det fosterbarnas egne fortellinger om tilsynsførerordningen 
som er det sentrale. 19 fosterbarn og tidligere fosterbarn har latt seg intervjue om sine 
erfaringer og synspunkter. Tusen takk skal dere ha alle sammen for deres velvillighet, 
uten dere hadde det ikke blitt noe av denne undersøkelsen.

En stor takk også til fosterbarnas fosterforeldre, foreldre og barneverntjenester, samt 
Barne, ungdoms og familieetaten (Bufetat), fylkesforeninger i NFF, Lfb og private 
barneverntiltak som på forskjellige måter har bistått på veien fram til de 19 utvalgte 
fosterbarna.

Arbeidet er blitt fulgt av en referansegruppe. De har delt generøst av sin kunnskap  
og erfaring. Takk for at dere ryddet plass og tok dere tid!

Oslo, 22. mars 2010

Hege Sundt
prosjektleder
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Innledning
 
 

I Norge bor det rundt 8000 barn og unge i fosterhjem. Det skal føres tilsyn med hvert 
enkelt barn fra plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år. Formålet med tilsynet 
er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet og at de 
forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Tilsyn fra en uavhen-
gig tilsynsfører kommer i tillegg til den kontroll den kommunale barneverntjenesten selv 
skal føre.

Det er et alvorlig inngrep når det offentlige fratar foreldrene omsorgen for deres barn, og 
det må da være sterk kontroll med at barnet får en forsvarlig omsorg og ikke utsettes for 
overgrep. Dette er også i tråd med FNs barnekonvensjons artikkel 25 om at barn og 
unge som er plassert utenfor foreldrehjemmet har etter vedtak av offentlig myndighet 
krav på oppfølging og tilsyn.

Bakgrunn og målsetting
Bakgrunn for undersøkelsen var et ønske fra NFF og Lfb om å få mer kunnskap om 
tilsynsførerordningen for fosterbarn, og diskutere om ordningen er den beste for ivare
takelse av fosterbarnas rettssikkehet. NFF og Lfb mener tilsynsordningen er viktig for 
fosterbarns rettsikkerhet, forutsatt at den fungerer etter intensjonen. Mange henvend
elser til NFF og Lfb tyder nettopp på at den ikke gjør det.

Det er foretatt studier om hvordan fosterforeldrene mener tilsynsførerordningen fungerer 
(Havik 2007), men ingen tilsvarende for fosterbarna. Kunnskapen i denne under søkelsen 
skulle innhentes fra fosterbarna selv.

Målsettingen med denne undersøkelsen er å få svar på hvordan fosterbarnet oppplever at 
tilsynet fungerer, og komme med forslag til eventuelle endringer.

Fosterbarna i undersøkelsen og referansegruppen
I denne undersøkelsen er 19 fosterbarn og tidligere fosterbarn intervjuet om sine 
 erfaringer og synspunkter til tilsynsførerordningen. På intervjutidspunktet bodde tolv av 
fosterbarna i fosterhjem og syv på hybel eller i egen bolig. Den yngste av informantene 
var 12 år og den eldste 29 år.
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Arbeidet med denne studien er blitt fulg av en bredt faglig sammensatt referansegruppe 
bestående av Bent Christensen, tilsynsfører og fosterfar, AnnVigdis Gulbrandsen, 
fostermor og PRIDEleder, Lajla Husvik, Norsk Fosterhjemsforening, Tone Nordby, 
Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Maria Reklev, organisasjonssekretær  
i Landsforeningen for barnevernsbarn og Anette Øye, barneverntjenesten i Bærum 
kommune. På siste møte ble gruppen utvidet med Mette Hovind, barneverntjenesten  
i Søndre Nordstrand bydel, Morten Johansson, tidligere tilsynsfører, Øidis Skogholt, 
tilsynsfører og fostermor, Frøydis Trædal fosterhjemsteamet, barneverntjenesten i Bærum 
kommune og Oddbjørg Skjær Ulvik, Høgskolen i Oslo, avd. SAM.

Marit Egge har vært prosjektmedarbeider og prosjektets veileder med et spesielt ansvar 
ved utarbeidelsen av intervjuguide og analysearbeidet.

Etiske refleksjoner
Når det gjelder barns deltakelse i forskning er det et stort fokus på forsiktighet overfor de 
mest sårbare grupper. Når vi vet at mange fosterbarn synes det er slitsomt at det kommer 
så mange ulike voksne for å spørre dem om hvordan de har det, er det da etisk forsvarlig 
«å forstyrre» fosterbarna med ennå en fremmed voksen som vil spørre dem om forhold i 
deres liv? På den annen side er det også et etisk anliggende å unnlate å spørre. Hvis ingen 
inviterer barnevernsbarna inn i forskning vil de fratas retten til deltakelse.

I denne undersøkelse ble det lagt vekt på informasjon til fosterbarna om hva som inter
vjuet skulle handle om og frivilligheten i undersøkelsen. Hvert intervju ble tilrettlagt ut fra 
barnets alder. De som ønsket fosterforeldrene tilstede under intervjuet hadde det.

Fosterbarna i dette utvalget har fortalt om viktige erfaringer og synspunkter på tilsyns
førerordningen. Intervjuene er transkribert og det har vært mange sitater fra barna som 
ville vært aktuelle å presentere i denne rapporten. Det er foretatt et utvalg og noen av 
sitatene er forkortet ned uten at dette har tatt bort barnas budskap.

For å bevare mest mulig anonymitet kan det i sitatene vært forandret på «han» og «hun» 
når det refereres til fosterbarna, tilsynsførere og saksbehandlere. Likeledes brukes beteg
nelsen fosterbarn selv om syv av «fosterbarna» på intervjutidspunktet var flyttet ut fra 
fosterhjemmet.
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Rappportens oppbygging
I første del av denne rapporten presenteres det formelle grunnlaget rundt dagens tilsyns
førerordningen og hvordan ordningen er organisert.

I andre del presenteres empirien som i hovedsak er intervjuene med 19 fosterbarn, samt 
erfaringene fra referansegruppen. I denne delen presenteres også andres studier og 
prosjekter om tilsynsførerordningen. Og til slutt fosterbarnas egne anbefalinger.

I tredje del presenteres to idealtyper for tilsynsføreordningen og nødvendige endringer  
til dagens tilsynsførerordning

Etter disse hovedeler presenteres de metodiske refleksjoner og framgangsmåter for 
undersøkelsen.
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I dette kapitlet presenteres det formelle grunnlaget for tilsynsførerordningen og organise
ringen av ordningen.

Alle barn i fosterhjem i alder 0–18 år skal ha oppnevnt en særskilt tilsynsfører. Dette 
gjelder uansett om plasseringsgrunnlaget er en omsorgsovertakelse eller et hjelpetiltak,  
og uansett om fosterhjemmet er i slekt med barnet, i dets nære nettverk eller ikke. Det  
er adgang, men ikke plikt til å føre tilsyn med ungdom over 18 år som fortsetter å bo i 
fosterhjem.

(Retningslinjer for fosterhjem, punkt 12, Barne og familiedepartementet/BFD, 2004).

Rammeverk for dagens 
tilsynsførerordning1
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Rammeverk for dagens 
tilsynsførerordning

Barnekonvensjonen, barnevernloven,  
forskriften om fosterhjem og veilederen
Tilsynet er et viktig ledd i det å ivareta barnets rettssikkerhet og i tråd med barnekonven
sjonens artikkel 25, som sier at barn som er plassert utenfor foreldrehjemmet etter vedtak 
av offentlig myndigheter har krav på oppfølging og tilsyn (FNs barnekonvensjon).

Tilsyn for barn i fosterhjem er nedfelt i barnevernloven § 4–22 fjerde og femte ledd:

Barneverntjenesten skal oppnevne tilsynsfører for barn i fosterhjem.

 Den kommune der fosterhjemmet ligger har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet.

Da barnevernloven fra 1992 skulle vedtas ble det foreslått at det ikke skulle være en egen 
tilsynsfører for fosterbarn. Ansvaret for tilsyn og oppfølging av fosterbarn skulle ligge hos 
barneverntjenesten. Dette var flertallet i Forbruker og administrasjonskomiteen uenig i 
og Stortinget ba Regjeringen om å fremme forslag om opprettelse av en tilsynsførerord
ning (Ofstad og Skard 2009). Forslaget ble positivt mottatt av hørings instansene, blant 
annet at det skulle utføres et mer aktivt tilsyn, og at tilsynsordningen administrativt 
skulle legges til barneverntjenesten (Ot. prp. 36 (1992–93)). Nåværende lovbestemmelse 
ble vedtatt i 1993.

Tilsynsførerordningen er nærmere beskrevet i Forskrift om fosterhjem §§ 8 og 9  
(se vedlegg 1) og i Retningslinjer for fosterhjem (BFD, 2004).

Riksrevisjonen foretok i 2002 en landsomfattende 
undersøkelse av oppfølgingen og tilsynet av barn 
plassert utenfor hjemmet (Riksrevisjonen (2002–
2003)). Konklusjonen var at altfor mange 
fosterbarn ikke hadde tilsynsfører. Som følge av 
dette og Stortingets påfølgende behandling ga 
Barne og likestillingsdepartementet i 2006 ut en 
egen veileder, Tilsynsfører i fosterhjem – en veileder. 
Denne veilederen er sentral for både tilsynsførere 
og ansatte i barneverntjenesten.

Videre i dette kapitlet refereres disse nevnte 
dokumenter som forskriften, retningslinjene og 
veilederen.
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Formål med tilsynet og tilsynsførers oppgaver
Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i 
fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen, følges opp 
(forskriften § 8 annet ledd). Denne kontrollen som tilsynsfører skal utføre, kommer i 
tillegg til den kontrollen med fosterhjemmet som barneverntjenesten selv skal utføre. 
Tilsynsfører skal også være en støtteperson, en som barnet kan etablere tillit til og ta opp 
eventuelle vansker med (forskriften § 8 sjette ledd).

Tilsynsfører har to oppgaver. Den ene er å følge med og gjøre seg opp en mening om 
hvorvidt barnet blir tilfredsstillende ivaretatt og om forutsetningene for plasseringen 
følges opp. Den andre er å sørge for at barnets erfaringer og oppfatninger blir fanget opp 
og formidlet til barneverntjenesten som har det formelle ansvaret for plasseringen 
(veilederen, punkt 1).

Organisering
Det er den kommunale barneverntjenesten som har ansvaret for tilsynsføreordningen.

Hvis barnet flytter fra en annen kommune enn der fosterhjemmet ligger, så er det 
barneverntjenesten i den kommune som fosterhjemmet ligger (fosterhjemskommunen), 
som har ansvaret for at det blir ført tilsyn. Disse to kommunene, omsorgskommunen og 
fosterhjemskommunen, kan inngå skriftlig avtale om at barneverntjenesten i omsorgs
kommunen skal ha dette ansvaret. Hvis dette skjer, er omsorgskommunen forpliktet til  
å melde fra til fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i fosterhjemmet 
 (forskriften § 8 tredje ledd).

Det økonomiske ansvaret for tilsynsførerordningen har uansett omsorgskommunen. 
Dette inkluderer honorar til tilsynsfører og utgifter til opplæring. KS har ingen vei
ledende satser for godtgjøring til tilsynsførere som de har for fosterforeldre (KS rundskriv 
1/09). Det er store forskjeller i rammebetingelser for tilsynsførere både på størrelsen av 
godtgjøringen, tidsbruk, dekning av reiseutgifter og andre utgifter. Og ikke minst om 
tilsynsfører får lønnskompensasjon ved deltakelse på opplæring og veiledning.

Barneverntjenestens oppgaver for tilsynet er rekruttering av tilsynsfører, ansvaret for at 
tilsynsfører får opplæring, informasjon, veiledning, påse at tilsynsfører fører et forsvarlig 
og godt tilsyn med det enkelte barn, påse at tilsynsfører i hele perioden foretar det antall 
tilsynsbesøk som er nødvendig, samt gjennomgå og ved behov følge opp tilsynsfører
rapportene (veilederen, punkt 6, retningslinjer, punkt 12.2).

Barne, ungdoms og familieetaten (Bufetat) har ansvar for å utarbeide opplæringstilbud 
til tilsynsførere og at det jevnlig holdes opplæringskurs i regionene. Målet er at alle som 
skal bli tilsynsførere skal ha gjennomgått denne opplæringen før de påbegynner opp
draget, men det er ikke obligatorisk. Opplæringskurset inneholder temaer som det 
formelle grunnlaget for tilsynsføreropplæringen, hvem er fosterbarnet og foster
foreldrene, tilsynsførerrollen, rapportskriving og avslutning av tilsynsføreroppdraget.
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Bufetat kan bistå kommunene i rekruttering av tilsynsførere og de har utarbeidet en egen 
informasjonsbrosjyre for potensielle tilsynsførere (2007). Bufetat har også utarbeidet 
egne informasjonsbrosjyrer til fosterbarna hvor det står om det å ha tilsynsfører. Det er et 
hefte for barn 0–12 år og et for ungdom 13–18 år. Heftene er utarbeidet på nynorsk, 
samisk og bokmål (Bufetat 2007).

Fylkesmannen har tilsynsansvar for kommunene, jf. barnevernloven § 2–3 fjerde ledd. 
Det innebærer å påse at barneverntjenesten følger opp de lovpålagte oppgaver, som at 
alle fosterbarn har tilsynsfører og pålagte tilsynsbesøk er gjennomført.

Statens helsetilsyn overtok fra januar 2010 det overordnete faglige ansvaret for tilsynet 
med barnevernet.

Valg av tilsynsfører
Det stilles ikke noe formelt utdanningskrav for å være tilsynsfører. Ut fra forskriften § 8 
fjerde ledd skal det være en person som barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som 
har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det enkelte 
barn. Videre en som kan utføre tilsynsoppgaven over tid og skal ha en uavhengig 
funksjon både overfor barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Dette innebærer at ansatte i barneverntjenesten i utgangspunktet ikke kan være tilsyns
førere. Et unntak kan gjøres ut fra barnets egne ønsker eller fordi det kan vise seg 
vanskelig å rekruttere andre. Dette i følge lovens forarbeid (Ot.prp. nr. 36 (1992–93).

I retningslinjene punkt 12,3 står det at det ofte blir søkt etter tilsynsførere blant barne 
og ungdomsarbeidere, lærere, førskolelærere og sosialarbeidere som ikke er ansatt i 
barneverntjenesten, samt at erfarne fosterforeldre blir benyttet.

At den som skal bli tilsynsfører skal kunne utføre «tilsynsoppgaven over tid», handler om 
å sikre at fosterbarna ikke blir utsatt for stadig nye personer som skal snakke med dem 
om de mest personlige forhold i livet deres. Kontinuitet i tilsynsførerollen er en nødven
dighet for at fosterbarnet skal kunne opparbeide tillit til tilsynsfører og gjøre seg nytte av 
den (veilederen, punkt 4).
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Fosterbarn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunk
ter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges (forskriften § 8 
femte ledd). Barnets uttalelser kan være til særlig hjelp for å finne fram til en tilsynsfører 
som barnet har eller kan få nødvendig tillit til. Barnets mening skal tillegges vekt i 
samsvar med dets alder og modenhet. Det betyr at barnets uttalelser ikke er avgjørende 
for valget av tilsynsfører, men jo mer modent og bevisst barnet er, desto mer vekt bør 
barnets uttalelser tillegges. Det bør unngås å velge en tilsynsfører som barnet signaliserer 
klar motvilje mot (retningslinjene, punkt 12.3).

Ut fra dette bør barnet ha rett til å bytte tilsynsfører hvis det ikke klarer å etablere tillit til 
tilsynsføreren sin eller har vanskelig for å snakke med vedkommende.

Informasjon og samarbeid
I følge fosterhjemsforskriften § 8 sjette ledd skal barneverntjenesten informere foster
barnet og fosterforeldre om hvem som er tilsynsfører barnet, og at barnet når som helst 
kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer det har i forhold til fosterhjemmet eller 
barneverntjenesten.

I fosterhjemsforskriften § 9 første ledd presiseres det at tilsynsfører ved utføring av 
tilsynet skal ha en uavhengig funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforel
drene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste for barnet. Barneverntje
nesten skal gi tilsynsfører informasjon om barnet og påse at tilsynsfører fører et forsvarlig 
og godt tilsyn, men barneverntjenesten kan ikke instruere tilsynsfører i utøvelsen.

Barneverntjenesten er ansvarlig for å informere tilsynsfører om den spesifikke kunn
skapen om fosterbarnet og om barneverntjenestens planer. Dette gjelder både ved 
oppstart og så lenge oppdraget varer. Spesielt ved endringer i barnets liv må tilsynsfører 
få informasjon om dette fra barneverntjenesten framfor av barnet under tilsynsbesøket.

I og med at oppdraget som tilsynsfører utføres alene, uten kolleger å diskutere med, samt 
at taushetsplikten gjør det vanskelig å drøfte eventuelle dilemmaer og utfordringer med 
andre, bør tilsynsfører få tilbud om veiledning. Verken kommunalt eller statlig barnevern 
er imidlertid pålagt å sørge for dette. Veilederen, punkt 6.2 presiserer at det er et klart 
behov for dette, og at individuell veiledning er et viktig tiltak for å sikre kvaliteten ved 
tilsynet.

Hyppighet av tilsynsbesøk
I fosterhjemsforskriften § 9 annet ledd framgår det at tilsynsfører skal føre tilsyn så ofte 
som nødvendig, men minimum fire ganger i året. Barneverntjenesten kan be tilsynsfører 
om å øke antall besøk dersom den vurderer at det er et behov. Og som nevnt over kan 
fosterbarnet «når som helst» be om å få snakke med tilsynsfører. Spesielle overganger i 
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barnets liv, endringer i samværsordningen eller problemer på skolen eller i fosterhjemmet 
kan være eksempler på når det kan være aktuelt med flere tilsynsbesøk.

Mange steder er det praksis å gjennomføre flere tilsyn den første tiden etter plassering, 
slik at fosterbarnet kan bli godt kjent med tilsynsføreren sin.

For barn som er fylt 15 år, og som har vært plassert i samme fosterhjem i mer enn to år, 
kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum to ganger i året 
(fosterhjemsforskriften § 9 annet ledd). Forutsetningen er at barneverntjenesten vurderer 
forholdene i fosterhjemmet som gode, og at barnet samtykker.

Det er ikke noen formelle krav om at tilsynsfører skal komme på uanmeldte besøk. 
Uanmeldte besøk er en avveining. I en artikkel skriver tilsynsfører Anne Marie Verpe 
(2007) at hun har fått positive tilbakemeldinger fra fosterbarna når hun har kommet på 
uanmeldte besøk. På den annen side kan dette føre til usikkerhet og utrygghet, både for 
fosterbarna og for fosterforeldrene. Et fosterbarn skrev i et innlegg at hun mente det ville 
vært bedre om hun hadde hatt mulighet til å kontakte tilsynsfører når det hadde hendt 
noe positivt eller negativt. I og med at tilsynsføreren kom så sjelden, var problemene 
tonet ned når besøket fant sted (Anonym, 2001).

Fosterforeldrenes rolle
Fosterforeldre forplikter seg til gjennom fosterhjemsavtalen (BFD 1999) å gi tilsynsfører 
adgang til hjemmet og til de opplysninger som er nødvendig. Familiehjem (statlige 
fosterhjem) forplikter seg gjennom standardkontrakten for familiehjem (BLD 2009)  
og legge til rette for tilsynsfører. 

Det skal tilrettelegges for at fosterbarnet kan snakke med tilsynsfører alene (forskriften 
§ 9 tredje ledd). Som nevnt skal barneverntjenesten orientere fosterforeldre om hvem 
som er oppnevnt som tilsynsfører for barnet (forskriften § 8 sjette ledd).

Tilsynsførerrapporten
Tilsynsfører skal utarbeide en rapport etter hvert tilsynsbesøk (fosterhjemsforskriften § 9 
fjerde ledd). Den skal inneholde hva tilsynsfører har observert og fått informasjon om 
når det gjelder hvordan barnet har det i fosterhjemmet, og om forutsetningene for 
plasseringen blir fulgt opp. Barneverntjenesten skal gjennomgå rapporten og foreta den 
nødvendige oppfølging som et ledd i sitt ansvar for oppfølging og kontroll av barnets 
situasjon i fosterhjemmet.

Det er opp til barneverntjenesten å avgjøre om fosterforeldre skal få lese rapporten.

Fosterbarnets foreldre har som parter i barnevernssaken innsynsrett i tilsynsrapportene.
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I dette kapitlet presenteres fosterbarnas erfaringer med tilsynsførerordningen. Fosterbar
nas fortellinger blir koblet til intensjonene i tilsynsførerordningen slik de blir beskrevet i 
Forskrift om fosterhjem, paragrafene åtte og ni. Gjennom sine fortellinger gir barna svar 
på om de opplever at forskriften innfris eller ikke.

Når forskriftens formuleringer 
møter fosterbarns fortellinger2

Fosterbarnet skal til enhver tid ha en tilsynsfører
 
Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet  
frem til barnet fyller 18 år.

Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved 
godkjenning av fosterhjemmet.

Som vi ser er forskriften tydelig på at fosterbarn skal ha tilsynsfører fra de flytter inn i foster-
hjemmet. Alle fosterbarna i dette utvalget hadde en tilsynsfører på intervjutidspunktet, men 
de husker ikke når de første gang hørte om en tilsynsfører eller om de fikk tilsynsfører 
samtidig som de flyttet inn i fosterhjemmet. Bare en, som har bodd i fosterhjemmet fra han 
var liten, forteller at han fikk tilsynsfører samtidig som han flyttet inn. Han kom til et 
fosterhjem der det bodde et annet fosterbarn som allerede hadde en tilsynsfører, og fikk 
oppnevnt den samme.

De fleste fosterbarna har opplevd perioder hvor de ikke har hatt tilsynsfører, uten at de 
helt husker når de forskjellige kom og når de sluttet å komme.

De fosterbarna som bor eller har bodd sammen med sine søsken har fått oppnevnt 
samme tilsynsfører og med ett unntak har de også vært sammen på tilsynsbesøkene.

Formålet med tilsynet
 
 
Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende  
omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for  
plasseringen blir fulgt opp.

Forskriften fremhever kontroll som en viktig del av formålet. I fosterbarnas fortellinger om 
formålet varierer det i hvordan de oppfatter dette. For noen er tilsynsfører en som kommer 
og skal se hvordan de har det i fosterhjemmet; – «hun skal sjekke ut forholdene».

I tillegg til at en tilsynsfører skal se, fortalte flere av fosterbarna at en tilsynsfører skal 
passe på at alt er bra og sørge for at man har det bra i fosterhjemmet: «se om fosterforel
drene passer godt på meg». Et par av fosterbarna vet at hvis det er noe kan tilsynsfører 
bringe det videre til saksbehandler i barneverntjenesten, og hvis noe skal endres er det 
saksbehandler som sørger for det. En definerte tilsynsfører til å være en «hjelper», en 
annen til en som kan spørres hvis man trenger noe hjemme, for eksempel sertifikat.

Forståelsen av tilsynsfører er for noen av fosterbarna en som de skal snakke med og ta 
opp ting med, både det man er interessert i og mer personlige ting. «De sa vel det at en 
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Fosterbarnet skal til enhver tid ha en tilsynsfører
 
Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet  
frem til barnet fyller 18 år.

Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved 
godkjenning av fosterhjemmet.

Som vi ser er forskriften tydelig på at fosterbarn skal ha tilsynsfører fra de flytter inn i foster-
hjemmet. Alle fosterbarna i dette utvalget hadde en tilsynsfører på intervjutidspunktet, men 
de husker ikke når de første gang hørte om en tilsynsfører eller om de fikk tilsynsfører 
samtidig som de flyttet inn i fosterhjemmet. Bare en, som har bodd i fosterhjemmet fra han 
var liten, forteller at han fikk tilsynsfører samtidig som han flyttet inn. Han kom til et 
fosterhjem der det bodde et annet fosterbarn som allerede hadde en tilsynsfører, og fikk 
oppnevnt den samme.

De fleste fosterbarna har opplevd perioder hvor de ikke har hatt tilsynsfører, uten at de 
helt husker når de forskjellige kom og når de sluttet å komme.

De fosterbarna som bor eller har bodd sammen med sine søsken har fått oppnevnt 
samme tilsynsfører og med ett unntak har de også vært sammen på tilsynsbesøkene.

Formålet med tilsynet
 
 
Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende  
omsorg i fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for  
plasseringen blir fulgt opp.

Forskriften fremhever kontroll som en viktig del av formålet. I fosterbarnas fortellinger om 
formålet varierer det i hvordan de oppfatter dette. For noen er tilsynsfører en som kommer 
og skal se hvordan de har det i fosterhjemmet; – «hun skal sjekke ut forholdene».

I tillegg til at en tilsynsfører skal se, fortalte flere av fosterbarna at en tilsynsfører skal 
passe på at alt er bra og sørge for at man har det bra i fosterhjemmet: «se om fosterforel
drene passer godt på meg». Et par av fosterbarna vet at hvis det er noe kan tilsynsfører 
bringe det videre til saksbehandler i barneverntjenesten, og hvis noe skal endres er det 
saksbehandler som sørger for det. En definerte tilsynsfører til å være en «hjelper», en 
annen til en som kan spørres hvis man trenger noe hjemme, for eksempel sertifikat.

Forståelsen av tilsynsfører er for noen av fosterbarna en som de skal snakke med og ta 
opp ting med, både det man er interessert i og mer personlige ting. «De sa vel det at en 

§

§
«Det var bare  
for å hilse på  
og se hvordan jeg 
hadde det.»

 
 
«Og en som  
kan finne på  
noe med deg, 
 innimellom  
og slik»
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tilsynsfører er en som kommer flere ganger i året eller fire ganger i året eller noe sånn, og 
en jeg skal prate med sånn personlig med. En som jeg kan dele alt med... hun var jeg 
alene med, hun kunne jeg prate med, om hva jeg følte for. Og om det var noe gærent 
eller ikke.»

I tillegg til pratingen mener mange at tilsynsfører skal ta dem med ut og gjør noe 
morsomt. Et par av fosterbarna forteller at de har tilsynsfører med på samvær med 
foreldrene.

Som vi ser oppfatter flere av barna at tilsynsførers oppgave er en form for kontroll. 
Samtidig sier flere spontant at de ikke har behov for at det kommer en ekstra person for 
å snakke med dem. Deres fortellinger om betydningen av tilsynsordningen kan deles inn i 
tre grupper; de som er likegyldige til tilsynsførerordningen, de som opplever at det er 
hyggelig og gir trygghet, og de som opplever tilsynsfører som en viktig støtteperson.

Likegyldig
Langt de fleste fosterbarna forteller om fosterforeldre som de er nært knyttet til og om 
fosterhjemmet som «hjemmet sitt» – hvor de har det bra. Etter å ha bodd mange år i 
fosterhjem og med en barneverntjeneste som følger med på hvordan det går med dem, er 
det vanskelig å skjønne hvorfor «denne andre personen» også må ha kontakt. Flere av 
fosterbarna lurer på hvor mange ganger de må fortelle til en myndighetsperson at de har 
det bra: «Jeg har jo alltid lurt på hvorfor, i starten så skjønte jeg at det var godt å ha en  
å snakke med, da er jo alt så nytt og jeg var jo så håpløs på den tiden. Nå er jeg eldre, jeg 
har det jo kjempe bra, og jeg har sagt det til han at jeg har det kjempe bra, så skjønner 
jeg forsatt ikke hvorfor han kommer igjen og spør om jeg fortsatt har det bra.»

«De skal følge 
meg opp.  

Og hvis det er 
noe som ikke 

funker, skal de 
gjøre noe med 
det. Jeg skal ta 
opp med dem 
hvis det er noe 

jeg ikke er 
 fornøyd  

med.»
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Hos mange av fosterbarna er det et sterkt ønske om å leve «helt vanlig» og være som  
de andre i kameratflokken. Det å ha en tilsynsfører gjør dem annerledes, et fosterbarn 
forteller: «Jeg syntes det bare var mer irriterende jeg. Fordi da jeg var ute og lekte, så 
ropte fostermor – nå må du komme inn, tilsynsfører er her for å snakke med deg.»  
Et av fosterbarna som nå er voksen, forteller at han som yngre brydde seg lite om å være 
fosterbarn, og han skjønte ikke hvorfor det skulle komme en person på besøk som 
akkurat måtte snakke om det.

Selv om det har vært plagsomt med alle damene som skulle snakke med henne, forteller 
et av fosterbarna at det ble en vanesak. Nå som voksen kan hun reflektere over om alle 
disse samtalene hun måtte ha i oppveksten, har vært med til å gjøre henne så åpen om 
seg selv som hun er i dag.

Noen få av fosterbarna som opplever at tilsynsførerordningen ikke har hatt noe reell 
betydning for dem, mener at ordningen opprettholdes bare fordi det «står i loven». «Siste 
gang jeg møtte dem, følte jeg ikke noe behov, skjønte ikke vitsen. Opplevde ikke at de 
hadde vært til stede for hjelp. Bare var der, for å være der, måtte være noen fra barnevern
siden. Utenom det brydde jeg meg egentlig ikke noe om det.... Barnevernsdelen burde 
gå mye mer på foreldre og fosterforeldre – og ikke så mye på barnet.» En presiserte at 
hvis det skal ha en betydning så må man i hvert fall kunne velge riktig tilsynsfører til 
barnet.

Av de fosterbarna som er likegyldig til tilsynsførerordningen forteller noen at de har nær 
kontakt med saksbehandler i barneverntjenesten. De vil heller kontakte henne hvis det 
skulle være noe, andre velger å snakke med fosterforeldrene sine. «Hvis jeg hadde 
problemer med mamma for eksempel da, så var det alltid fostermor jeg snakket med. 
Det var alltid de jeg gikk til da. For meg var de en trygghet da. Jeg har alltid brukt de 
mer enn en tilsynsfører for å si det sånn da. Hvis det var noe jeg syntes var feil…. Jeg 
trengte ikke en dame å fortelle det til. Det var fostermor og fosterfar.»

Hyggelig og en trygghet
Selv om mange fosterbarn sier at de ikke har behov for 
en tilsynsfører fordi de har det bra i fosterhjemmet, kan 
det å ha en tilsynsfører oppleves som en trygghet for 
dem. Litt under halvparten av fosterbarna i dette 
utvalget opplever at tilsynsfører enten innebærer en 
trygghet for dem eller knyttes til hyggelig opplevelse i 
hverdagen. De synes det er godt å vite at noen er der 
hvis det skulle skje noe. Ingen av barna har vært i 
situasjoner hvor de har tatt kontakt med tilsynsfører, og 
kan heller ikke nevne noen situasjoner hvor de ville ta 
kontakt med tilsynsføreren. Hvis de ikke har det bra, er 
det fosterforeldrene de først og fremst ville snakke med, 
eller venner og familie.
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En viktig støtteperson
Det er bare tre av de intervjuede fosterbarna som understreker viktigheten av tilsyns
førerordningen. For den ene er det av betydning å ha en person i tillegg til fosterforeld
rene som bryr seg om henne og som hun har det «koselig» sammen med. Dessuten er det 
«veldig viktig» å ha en fortrolig som hun kan snakke om fosterforeldrene sine med. Og 
ved behov «noen en kan få ut sinne sitt på …».

For den andre som trekker fram betydningen av ordningen, har tilsynsfører både vært en 
viktig støtteperson, hatt rollen som talsperson overfor barneverntjenesten, og vært en 
sosial støtte. Det har vært en ekstra trygghet å ha en «utenforstående» i tillegg til foster
foreldrene og barneverntjenesten. Fosterbarnet hadde selv valgt sin tilsynsfører og hadde 
et nært tillitsforhold til han. Tilsynsfører deltok fast i ansvarsgrupper og passet der på at 
fosterbarnet fikk nødvendig informasjon og fikk tilstrekkelig tid og rom til å uttrykke 
sine synspunkter. Fosterbarnet gir tilsynsfører det beste skussmål: «Det er det som er så 
fint på en måte å ha noen som er en stor del av livet ditt ellers. Da har du en person som 
kjenner deg godt, som er på en måte lett å knytte relasjonsbånd til. Du har liksom så 
mange pluss faktorer, i forhold til stabiliteten, for den stabiliteten vil jo på en måte 
fortsette hele tiden, så lenge han ikke flytter til et annet sted, eller bytter jobb eller et 
eller annet... og vi hadde et godt forhold sammen på en måte vi. Ja, vi hadde jo mange 
ting til felles på den sosiale delen, det med idrett og det å kunne snakke godt sammen.»

Det fosterbarnet i undersøkelsen som hadde flest flyttinger bak seg, fikk en tilsynsfører i 
det fjerde fosterhjemmet han bodde, som han raskt fikk tillit til, og som han opplevde 
tok han på alvor da han fortalte om sin mistrivsel. Han vet at tilsynsfører gjentatte 
ganger tok dette opp både i tilsynsrapporten og muntlig med barneverntjenesten, men at 
tilsynsfører ikke ble hørt av barneverntjenesten. Etter flere år med mistrivsel ringte 
fosterbarnet tilsynsfører og sa «nå orker jeg ikke mer». Tilsynsfører kom da og hentet 
han, og det førte til flytting. For dette fosterbarnet hadde tilsynsfører hatt stor betyd
ning, fordi det var en han kunne snakke med og som trodde på han i «den vanskeligste 
perioden i mitt liv.» I følge dette fosterbarnet burde tilsynsførere ha myndighet til å 
handle hvis barn rapporterer om mistrivsel og manglende omsorg i fosterhjemmet.

«Jeg kunne ha 
klart meg uten, 
men det har jo 
vært greit – en 

trygghet.»

«Det var bare 
loven som sa at vi 
måtte gjøre det – 
det var ikke noe 

mer enn det»

 
 
 
 

«Jeg har  
egentlig syntes 

det har vært sånn 
irriterende med 

så mange men-
nesker. Har bare 

hatt lyst å leve 
som en vanlig 

familie.»

Barnets medvirkning om valg av tilsynsfører
 
 
Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barns rett til å uttale seg er inkorporert i all lovgivning som gjelder barn. Som det går frem av 
forskriften er ikke uttalerett i forhold til valg av tilsynsfører noe unntak. Likevel var svaret 
«Nei, skulle jeg det?», når et av fosterbarna fikk spørsmål om hun hadde fått uttale seg 
før tilsynsfører ble valgt. Det samme erfaringen har de fleste fosterbarna i dette utvalget. 
De har ikke fått uttalt seg eller fått noe informasjon om at de kan gjøre det. Tilsynsfører 
er stort sett en dame som «bare kommer», eller en som er blitt presentert for dem av 
saksbehandler i barneverntjenesten.

Noen av fosterbarna forteller at saksbehandler fra barneverntjenesten informerte dem om 
et konkret forslag til tilsynsfører og de har i varierende grad forstått at de kunne si noe til 
dette forslaget. Et par av barna tror at fosterforeldrene har vært med på å foreslå en 
konkret person. En tror han fikk spørsmålet om han kjente noen for mange år siden,  
og tror han foreslo en, men han husker ikke helt. Ved tilsynsfører nummer fire, sa et 
fosterbarn fra om at han ville ha en mann. 

Et av fosterbarna forteller at han selv valgte sin tilsynsfører, og det har vært en stabil 
person som han hadde stor tillit til. Han hadde bodd i fosterhjemmet i litt over et år da 
dette med tilsynsfører kom opp. I et møte med fosterforeldrene og saksbehandlere fikk 
han informasjon om ordningen og sammen diskuterte de hvem som kunne være en 
passende tilsynsfører. Fosterbarnet hadde foreslått treneren sin som også bodde i gang
avstand fra fosterhjemmet.

Flere av fosterbarna er opptatt av at tilsynsfører skal være en de føler de kan snakke med, 
og at de helst burde ha valgt en de kjente fra før. Hvis fosterbarna hadde blitt spurt om 
forslag til hvem som kunne være tilsynsføreren deres, hadde de foreslått en eldre bror, en 
tante, fosterbroren, moren til bestevenninnen, eller en i barnevernsystemet de allerede 
har god kontakt med. For eksempel den personen som følger barnet på samvær med 
foreldrene eller primærkontakten i barneverntiltaket. Andre vet ikke helt hva de ville ha 
svart, spesielt de som er fornøyd med den tilsynsfører de har fått oppnevnt. «Det er det 
samme for meg egentlig, for de jeg har hatt har vært … greie nok eller god. Jeg synes i 
hvert fall Kari er god i hvert fall – eller flink»,

På den andre siden er det ikke alltid så lett å velge eller vite hvor en skal velge fra.  
«Det ville vært litt vanskelig å velge. Jeg syntes det burde ha vært sånn at en møter disse 
personene først, for eksempel at en møter tre til fire stykker, så kunne de ha vært på et 
møte sammen, for å finne ut hvordan denne personen er …. Hvis det er en person du 
møter, og du føler at du ikke får snakket med denne personen, da er jo ikke det den 
rette. Man må jo finne en som en føler en kan snakke med.»
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Barnets medvirkning om valg av tilsynsfører
 
 
Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barns rett til å uttale seg er inkorporert i all lovgivning som gjelder barn. Som det går frem av 
forskriften er ikke uttalerett i forhold til valg av tilsynsfører noe unntak. Likevel var svaret 
«Nei, skulle jeg det?», når et av fosterbarna fikk spørsmål om hun hadde fått uttale seg 
før tilsynsfører ble valgt. Det samme erfaringen har de fleste fosterbarna i dette utvalget. 
De har ikke fått uttalt seg eller fått noe informasjon om at de kan gjøre det. Tilsynsfører 
er stort sett en dame som «bare kommer», eller en som er blitt presentert for dem av 
saksbehandler i barneverntjenesten.

Noen av fosterbarna forteller at saksbehandler fra barneverntjenesten informerte dem om 
et konkret forslag til tilsynsfører og de har i varierende grad forstått at de kunne si noe til 
dette forslaget. Et par av barna tror at fosterforeldrene har vært med på å foreslå en 
konkret person. En tror han fikk spørsmålet om han kjente noen for mange år siden,  
og tror han foreslo en, men han husker ikke helt. Ved tilsynsfører nummer fire, sa et 
fosterbarn fra om at han ville ha en mann. 

Et av fosterbarna forteller at han selv valgte sin tilsynsfører, og det har vært en stabil 
person som han hadde stor tillit til. Han hadde bodd i fosterhjemmet i litt over et år da 
dette med tilsynsfører kom opp. I et møte med fosterforeldrene og saksbehandlere fikk 
han informasjon om ordningen og sammen diskuterte de hvem som kunne være en 
passende tilsynsfører. Fosterbarnet hadde foreslått treneren sin som også bodde i gang
avstand fra fosterhjemmet.

Flere av fosterbarna er opptatt av at tilsynsfører skal være en de føler de kan snakke med, 
og at de helst burde ha valgt en de kjente fra før. Hvis fosterbarna hadde blitt spurt om 
forslag til hvem som kunne være tilsynsføreren deres, hadde de foreslått en eldre bror, en 
tante, fosterbroren, moren til bestevenninnen, eller en i barnevernsystemet de allerede 
har god kontakt med. For eksempel den personen som følger barnet på samvær med 
foreldrene eller primærkontakten i barneverntiltaket. Andre vet ikke helt hva de ville ha 
svart, spesielt de som er fornøyd med den tilsynsfører de har fått oppnevnt. «Det er det 
samme for meg egentlig, for de jeg har hatt har vært … greie nok eller god. Jeg synes i 
hvert fall Kari er god i hvert fall – eller flink»,

På den andre siden er det ikke alltid så lett å velge eller vite hvor en skal velge fra.  
«Det ville vært litt vanskelig å velge. Jeg syntes det burde ha vært sånn at en møter disse 
personene først, for eksempel at en møter tre til fire stykker, så kunne de ha vært på et 
møte sammen, for å finne ut hvordan denne personen er …. Hvis det er en person du 
møter, og du føler at du ikke får snakket med denne personen, da er jo ikke det den 
rette. Man må jo finne en som en føler en kan snakke med.»

§

«Det kan jo  
være en veldig 
dårlig ordning,  
hvis du ikke 
velger riktig.»
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Blant tilsynsførere og ansatte i barneverntjenesten er det forskjellige oppfatninger om 
barnas medvirkning til å uttale seg før tilsynsfører velges også innebærer en rett for foster
barnet til å bytte tilsynsfører. Flere av fosterbarna i dette utvalget har tilsynsførere som 
sier fra til dem at de kan velge en annen tilsynsfører. «Ja, det kunne jeg hvis det ikke 
funket, hvis jeg følte det var feil person.» Men ingen av fosterbarna har gjort det. Noen 
er så fornøyd med den de har at de ikke trenger å bytte. En sier hun ikke har tenkt mer 
på det, og en annen at hun ikke orker å bytte hele tiden. Et fosterbarn som på intervju
tidspunktet har tilsynsfører nummer tre eller fire, forteller at hun bare fikk presentert 
denne tilsynsfører uten mulighet til å uttale seg. Hun opplever at hun overhodet ikke 
kan prate med vedkommende, og selv om hun vet at hun kan be om en annen, har hun 
ikke gjort det fordi hun har mange andre å snakke med hvis hun skal snakke fortrolig 
med noen.

Rekruttering og introduksjon av tilsynsfører
 
 
Det skal legges vekt på å finne frem til en person som barnet har, eller kan få 
nødvendig tillit til og som har særlige forutsetninger for å kunne utføre  
tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet.

Ved rekruttering av tilsynsfører gir forskriften mulighet for at tilsynsfører kan være en 
person barnet allerede kjenner. Kriteriene er at tilsynsfører må være en person barnet har 
nødvendig tillit til og som har «særlige forutsetninger» for å utføre oppgaven. For de 
fleste av fosterbarna i dette utvalget er det oppnevnt tilsynsførere som barna ikke hadde 
kjennskap til fra før. I de tilfeller hvor barneverntjenestene har valgt tilsynsførere som 
fosterbarnet kjente fra før, har det vært en ansatt i den barnehagen eller skolen barnet går 
på. Eller som det fosterbarnet som hadde valgt selv, treneren hans. Noen fosterbarn 
forteller at de hadde litt kjennskap til tilsynsfører fra nærmiljøet og andre har fått en 

«Går det an  
å bytte? Jeg er 

veldig fornøyd, så 
jeg trenger ikke 

bytte.»

§
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tilsynsfører som fosterfamilien deres kjente fra før. Men kjennskap er ikke alltid positivt. 
En forteller at tilsynsføres ektefelle var hennes lærer på ungdomsskolen. På skolen var 
hun i opposisjon til lærerne, og hun følte at hun var samtaleemne hjemme hos tilsyns
føreren og læreren. Dette bidro til at hun følte hun måtte passe på hva hun sa til tilsyns
fører, spesielt om forholdene på skolen.

Fosterbarnas tilsynsførere er stor sett kvinner. Det er bare to av guttene og en av jentene 
som har mannlig tilsynsfører på intervjutidspunktet. Blant de mange tilsynsførere 
fosterbarna har hatt og som de husker, har det vært et fåtall menn. Kvinner er, som ellers 
i barnevernet, sterkt overrepresentert, og grunnen til det snakkes om alle disse «barne
vernsdamene».

En gutt som ble plassert som tenåring forteller om kvinnelige tilsynsførere og kvinnelige 
saksbehandlere. Han har aldri truffet noen menn i de rollene og det synes han er dumt. 
«Det kan være litt flaut eller dumt å snakke med jenter om gutteproblemer eller gutte
ting.» Et annet fosterbarn understreket at det i tillegg var snakk om «kjempegamle 
damer», som ved presisering betød i førtiårsalderen.

Mange av fosterbarna sier de ikke vet så mye om de ulike tilsynsførere de har hatt, annet 
enn at det har vært damer og at de ikke husker helt fordi de blander dem sammen med 
de ulike ansatte fra barnevernet. Noen av fosterbarna ga uttrykk for at barneverntjenes
ten i samarbeid med fosterforeldrene har lett frem en tilsynsfører som passer godt for 
dem, blant annet ut fra interesser. Og de ga uttrykk for tilfredshet ved valget av den 
tilsynsfører de har nå.

Et fåtall av fosterbarna opplever at tilsynsfører kjenner dem og at de kjenner tilsynsføre
ren sin. For de fleste var realitetene slik som dette fosterbarnet uttaler: «Det er det som er 
så slitsomt, når jeg endelig blir kjent med en, så slutter de. Jeg kjente jo hun forrige godt, 
men så ble hun borte. Han nye kjenner jeg ikke.»

Flere av fosterbarna mener det er viktig at tilsynsfører får opplysninger om dem fra 
barneverntjenesten før de treffer dem, så de slipper å fortelle selv. Dette henger sammen 
med fosterbarnas erfaringer med å ha mange ulike tilsynsførere og saksbehandlere og 
stadig måtte fortelle historien sin på nytt. «Jeg orker ikke informere alltid, jeg vil snakke 
om her og nå.»

Noen mener at hvis tilsynsfører leser om deres historie først, vil dette bidra til at tilsynsfører 
blir lettere kjent med dem. For andre er det viktigst at tilsynsfører snakker med dem 
direkte, og at det er opp til hver enkelt hva de ønsker tilsynsfører skal vite om dem.

«Det er veldig 
mange damer som 
har vært på besøk»

«Tilsynsfører 
 kjenner meg, og 
jeg kjenner henne. 
Det hadde vært 
annerledes hvis 
det hadde 
 kommet inn en 
helt fremmed.»
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Stabilitet i valg av tilsynsfører
 
 
Det skal videre legges vekt på å finne frem til en person som kan utføre 
tilsynsoppgaven over tid. 

I tillegg til at tilsynsfører skal være en barnet har nødvendig tillit til og som har særlige 
forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven, presiserer forskriften at tilsynsfører 
skal kunne stå i oppgaven over lengre tid. I følge Retningslinjer for fosterhjem (BFD 2004) 
er dette viktig for at tilsynsfører skal være en reell støtteperson for fosterbarnet.

Fosterbarna i dette utvalget har i liten grad opplevd tilsynsførere som har vært der over 
tid. De har hatt flere forskjellige tilsynsførere, og flere har sluttet uten å informere 
fosterbarnet. Av de 19 intervjuede fosterbarna er det bare tre av dem som forteller at de 
har hatt en og samme tilsynsfører i de årene de har bodd i fosterhjemmet. Et par av 
fosterbarna forteller at den tilsynsføreren de har nå er stabil, men før det har det vært 
stadig skifter.

§
«Jeg byttet  

jo ut hele tiden, 
føler jeg»
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Av de fosterbarna som forteller om tilsynsfører som skiftes ut hele tiden dreier seg om 
fem til seks forskjellige tilsynsførere for dem som har bodd lenge i fosterhjemmet. En 
annen forteller om tre forskjellige på de fem årene hun bodde i fosterhjemmet. Men 
hvor mange tilsynsførere de har hatt husker de ikke. «Jeg husker bare en tilsynsfører som 
hadde vært der i noen år da, i hvert fall. Ellers husker jeg ikke åssen de andre ser ut. Det 
er ikke så mange år siden hun sluttet heller.»

Fosterbarna forteller at når tilsynsførerne deres har sluttet, så har ikke tilsynsfører selv 
fortalt det til barnet, eller avsluttet kontakten på en ordentlig måte. Ut fra fosterbarnas 
fortellinger har tilsynsførerne bare blitt borte. «Man må jo fortelle grunnen. Hvis en har 
hatt en tilsynsfører og blitt glad i en, blir det jo rart hvis de ikke forteller grunnen til at 
de slutter.» Noen av fosterbarna forteller at de hadde tenkt over og lurt på hvor de ble av, 
men de færreste har spurt hvor det ble av dem. Det er fosterforeldrene som er dem som 
forteller fosterbarna at en tilsynsfører har sluttet og at nå kommer det en ny. Det er bare 
to av fosterbarna som forteller om en planlagt avslutning med tilsynsfører.

Det er ikke kostnadsfritt for barn å skifte tilsynsførere så ofte
I tillegg til stadige skifter av tilsynsførere opplever de fleste fosterbarna at saksbehandlere 
fra barneverntjenesten også skiftes ut. Det er mange forskjellige personer som skal snakke 
med dem, så det er ikke lett å vite eller huske hvem av dem som er tilsynsfører og hvem 
som er saksbehandler. En 17åring som har hatt kontakt med barnevernet fra hun var 
liten, tror det har vært 12 forskjellige saksbehandlere. «Og nå skal jeg få en til, en 
midlertidig. Det er bare tull hele tiden.»

Fosterbarna har også kontakt med psykolog, Bup, advokat, talsperson, verge, støtte
kontakt og besøkshjem. Flere av fosterbarna bodde i beredskapshjem før flytting til 
fosterhjem. Et par av barna har bodd i flere forskjellige fosterfamilier, og noen har bodd 
på forskjellige barneverninstitusjoner. For fosterbarna blir det ekstra sårbart når det ikke 
er kontinuitet eller stabilitet i noen ledd.

Mange av fosterbarna er opptatt av hvordan denne manglende kontinuiteten med 
tilsynsfører hindrer dem i å få til et tillitsforhold og en trygg og fortrolig samtale.  
De opplever møtene med stadig nye saksbehandlere og tilsynsførere som slitsomme og 
irriterende. Dette oppleves som at de stadig må begynne på nytt, og et par sier de orker 
ikke å bruke krefter når det antagelig kommer en ny en igjen på neste besøk. Et foster
barn som var temmelig lei alle tilsynsførerne som kom og gikk, hadde sagt fra til sin nye 
tilsynsfører hvordan hun opplevde dette. Den nye tilsynsføreren hadde lovet henne at 
hun ikke skulle slutte. Etter en tid hadde hun uteblitt fra avtaler uten å gi beskjed, noe 
som for fosterbarnet opplevdes som et svik. «Og så satt vi her og ventet, og det er ikke 
lov, det går jo ikke an. Så hun ble bare borte.» Særlig fosterbarna som har hatt en 
tilsynsfører de har blitt godt kjent med og fått tillit til, forteller at de har blitt lei seg når 
denne har sluttet «uten grunn».

«Jeg tror det  
bare dabbet ut,  
jeg kan i hvert  
fall ikke huske  
noe mer.»

«Jeg tror jeg var litt 
vanskelig å komme 
inn på da. Fordi jeg 
tenkte det kommer 
sikkert en ny en 
uansett.»

«Det ødelegger 
mye da. For den 
tilliten du skal ha.»

«Det er ikke noe gøy 
at det kommer nye 
mennesker når det 
handler om livet ditt 
og spør hvordan du 
har det, … det blir jo 
helt tull.»
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Et av fosterbarna som har bodd flere år i fosterhjem med mange forskjellige saksbehand
lere og minst tre forskjellige tilsynsførere, har en annen tilsynsfører under samvær med 
foreldrene. Denne tilsynsføreren har vært stabil i alle de årene han har bodd i foster
hjemmet, og det er en person han har god kontakt med og kan snakke om alt med.  
Han skjønner ikke hvorfor ikke denne tilsynsføreren også kan være den som kommer på 
tilsynsbesøk i fosterhjemmet. Barneverntjenesten har gitt beskjed om at det ikke er 
mulig, og dette kan ikke fosterbarnet forstå.

 «Så må du liksom begynne å bable på nytt igjen med en annen person. 
Du kan ikke si ja – husker du jeg fortalte deg det? Fordi hun aner ikke 
hva jeg prater om da, ikke sant».

«Jeg får ny 
tilsynsfører, så 

tenker jeg hvor 
lenge blir hun, 

når alle bare 
går»

Informasjon og tilrettelegging
 
Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er 
oppnevnt som tilsynsfører for barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst 
kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller 
barneverntjenesten. 
Tilsynsfører skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. annet ledd 
første punktum. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle 
problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er til stede.

Som vi ser av forskriften har barneverntjenesten informasjonsansvaret overfor fosterbarna 
og fosterforeldrene, og det blir presisert at barnet «når som helst» kan snakke med 
tilsynsfører om eventuelle problemer. Til tross for det er det flere av fosterbarna som ikke 
kan huske at de har fått noe informasjon om tilsynsførerordningen før de traff tilsyns
fører første gang. De som husker, forteller at de er blitt informert av fosterforeldrene, 
saksbehandler i barneverntjenesten, på ansvarsgruppemøter eller av beredskapshjemmet 
før flytting til fosterhjemmet. En hadde i tillegg fått informasjon fra fosterbroren sin.

Mange av fosterbarna forteller om nye tilsynsførere som på sitt første møte med foster
barnet informerer både om hvorfor de kommer og hvor ofte de skal komme, og for noen 
har dette første møtet vært sammen med saksbehandler.

De fleste av fosterbarna bruker fornavn når de snakker om tilsynsføreren, og ikke alle  
vet at den personen de kaller Anne eller Ingvild er tilsynsfører og er tillagt en spesiell 
funksjon. Et av de yngste fosterbarna fortalte at han hadde spurt fostermoren sin om  
hva en tilsynsfører var da han hadde fått spørsmål om å delta i denne undersøkelsen.  
En annen forteller at det var først da tilsynsføreren skulle slutte etter mange år at han 
oppfattet at denne personen kaltes tilsynsfører.

Et fåtall av fosterbarna forteller at de har fått noe skriftlig informasjon om tilsynsfører
ordningen, mens andre igjen ikke husker. Bare to, som bor i samme fosterhjem, hadde 
fått Bufetats informasjonsbrosjyre «Til deg som bor i fosterhjem», som ble utarbeidet i 
2007.

De fleste av fosterbarna har fått informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsfører 
utenom faste avtaler. Noen har telefonnummeret til tilsynsføreren sin, andre vet at 
fosterforeldrene har det eller at det står i fosterfamiliens telefonbok. Et par av fosterbarna 
forteller at de har benyttet seg av denne muligheten til å kontakte tilsynsfører utenom 
avtale, men hovedregelen er at de ikke har tatt kontakt med tilsynsfører og kan heller 
ikke tenke seg noen situasjoner hvor de ville ha gjort det. Hvis de ville fått noen proble
mer i fosterhjemmet så forteller de at de har andre enn tilsynsfører som er være mer 
nærliggende for dem å kontakte.
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Informasjon og tilrettelegging
 
Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er 
oppnevnt som tilsynsfører for barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst 
kan ta opp med tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller 
barneverntjenesten. 
Tilsynsfører skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. annet ledd 
første punktum. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle 
problemer med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er til stede.

Som vi ser av forskriften har barneverntjenesten informasjonsansvaret overfor fosterbarna 
og fosterforeldrene, og det blir presisert at barnet «når som helst» kan snakke med 
tilsynsfører om eventuelle problemer. Til tross for det er det flere av fosterbarna som ikke 
kan huske at de har fått noe informasjon om tilsynsførerordningen før de traff tilsyns
fører første gang. De som husker, forteller at de er blitt informert av fosterforeldrene, 
saksbehandler i barneverntjenesten, på ansvarsgruppemøter eller av beredskapshjemmet 
før flytting til fosterhjemmet. En hadde i tillegg fått informasjon fra fosterbroren sin.

Mange av fosterbarna forteller om nye tilsynsførere som på sitt første møte med foster
barnet informerer både om hvorfor de kommer og hvor ofte de skal komme, og for noen 
har dette første møtet vært sammen med saksbehandler.

De fleste av fosterbarna bruker fornavn når de snakker om tilsynsføreren, og ikke alle  
vet at den personen de kaller Anne eller Ingvild er tilsynsfører og er tillagt en spesiell 
funksjon. Et av de yngste fosterbarna fortalte at han hadde spurt fostermoren sin om  
hva en tilsynsfører var da han hadde fått spørsmål om å delta i denne undersøkelsen.  
En annen forteller at det var først da tilsynsføreren skulle slutte etter mange år at han 
oppfattet at denne personen kaltes tilsynsfører.

Et fåtall av fosterbarna forteller at de har fått noe skriftlig informasjon om tilsynsfører
ordningen, mens andre igjen ikke husker. Bare to, som bor i samme fosterhjem, hadde 
fått Bufetats informasjonsbrosjyre «Til deg som bor i fosterhjem», som ble utarbeidet i 
2007.

De fleste av fosterbarna har fått informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsfører 
utenom faste avtaler. Noen har telefonnummeret til tilsynsføreren sin, andre vet at 
fosterforeldrene har det eller at det står i fosterfamiliens telefonbok. Et par av fosterbarna 
forteller at de har benyttet seg av denne muligheten til å kontakte tilsynsfører utenom 
avtale, men hovedregelen er at de ikke har tatt kontakt med tilsynsfører og kan heller 
ikke tenke seg noen situasjoner hvor de ville ha gjort det. Hvis de ville fått noen proble
mer i fosterhjemmet så forteller de at de har andre enn tilsynsfører som er være mer 
nærliggende for dem å kontakte.

§
«Jeg husker bare at hun 
forklarte hva hun skulle 
gjøre, hvorfor og at det 
var helt normalt at alle 
fosterbarn hadde det.»

«Jeg har fått noen 
ark, ja. Jeg har 
egentlig ikke 
engasjert meg så 
mye i hva som 
skjer da.»
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Når tilsynsbesøk skal avtales er det er det stort sett tilsynsfører som kontakter fostermor 
og sammen bestemmer de dag og tidspunkt. Et par av de eldste fosterbarna avtaler 
direkte med tilsynsføreren. En del av fosterbarna får spørsmål om de vil møtes i foster
hjemmet eller utenfor fosterhjemmet. De som møtes utenfor får ofte velge hva de skal 
gjøre. Det er bare et av fosterbarna som forteller at tilsynsfører kom på uanmeldte besøk, 
noe tilsynsfører hadde informert han om ved første tilsynsbesøk. «Fosterforeldre skjerper 
seg rett før tilsynsfører kom, kjøpte ting til meg. Derfor kom tilsynsfører uanmeldt. De 
fleste ganger visste jeg når hun kom, men sa ikke fra til fostermor.»

Fosterbarna som har tilsynsbesøkene i fosterhjemmet, har alle samtale alene med tilsyns
fører. For de flestes vedkommende snakker også tilsynsfører med fosterforeldrene, med 
eller uten fosterbarnet tilstede. Et fosterbarn fortalte at fosterforeldre alltid spør foster
barnet på forhånd om det vil at de skal være tilstede. Et annet av barna som foretrekker  
å møte tilsynsfører i fosterhjemmet, begrunner det med at hvis tilsynsfører skal kunne 
finne ut om fosterforeldrene passer godt på henne må jo hun se dem sammen.

«Jeg har jo 
 nummeret hennes 

da, så hvis det er 
noe sier hun er det 

bare å sende en 
melding»
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De fleste av tilsynsførerne til fosterbarna i dette utvalget tar fosterbarnet med seg ut fra 
fosterhjemmet. Noen tilsynsførere henter fosterbarnet i fosterhjemmet og tar det med 
hjem til seg. De lager pannekaker, spiller kort eller gitar, ser på fotballkamp på TV, eller 
lager forskjellige ting. Mange av fosterbarna gjør aktiviteter sammen med tilsynsføreren 
sin, som bowling, kafébesøk, museumsbesøk, bading, turgåing, sykling og slalåm. 
Enkelte av fosterbarnas tilsynsførere snakker med fosterforeldrene når de bringer barnet 
tilbake til fosterhjemmet. Det varierer om fosterbarnet er tilstede på denne samtalen eller 
ikke.

Uansett hvor tilsynsbesøkene finner sted forteller så godt som alle fosterbarna at de har 
en samtale med tilsynsføreren. Fosterbarna trekker frem at tilsynsføreren må være «flinke» 
til å prate. En av dem kaller det «hva skjer i livet»samtale. De snakker om hvordan det 
går i fosterhjemmet, om skolen, venner, fritidsaktiviteter, noen om familien sin – «om alt 
mulig egentlig». Noen foretrekker at samtalen først dreier seg om noe hyggelig, interesser 
og hva de holder på med for tiden, fremfor historien deres og det å være fosterbarna. 
Andre ønsker at samtalen skal være direkte om hvordan de har det. For de fleste barna er 
ikke temaene i samtalen forebeholdt bare tilsynsføreren. De snakker om de samme 
tingene med både fosterforeldrene og saksbehandlerne.

Tilsynsbesøkene vurderes av flere av fosterbarna som at «dette er greit», men ikke noe 
mer enn det. Andre forteller at de oppleves som «ufattelig kjedelig», og andre igjen blir 
rastløse fordi de har venner som venter på dem. Mange av fosterbarna, og kanskje 
spesielt guttene, har positive erfaringer med de tilsynsførerne som de gjorde aktiviteter 
sammen med. Det må skje noe, og da gleder de seg til tilsynsbesøkene.

«Jeg fikk alltid beskjed. Jeg satt og ventet i sofaen.  
Så hadde fostermor kjøpt noen boller. Jeg satt og ventet da.»

«Hun har et hefte hun går gjennom. Det er hun som snakker, jeg svarer 
på hennes spørsmål. Det har aldri vært noe jeg vil spørre henne om.»

«Hun spurte  
meg om jeg ville 
være hjemme, 
gå på kafé eller 
hva jeg ville. Og 
da sa jeg kafé 
for da fikk jeg jo 
en is.»

«Det var moro, 
det var greit, 
det var litt 
humor i 
hverdagen.»
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Tilsynsførers uavhengighet og samarbeid  
med barneverntjenesten

 
 
Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til 
barneverntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med 
barneverntjenesten til beste for barnet.

Som forskriften viser, skal tilsynsfører ha en uavhengig funksjon, men samtidig er det 
barneverntjenesten som administrerer ordningen og er ansvarlig for informasjon til 
fosterbarnet. De fleste fosterbarna i dette utvalget oppfatter ikke denne uavhengigheten, 
for dem er tilsynsfører en som kommer fra samme sted som barneverntjenesten. De fleste 
fosterbarna har saksbehandlere i barneverntjenesten som kommer hjem til dem i foster
hjemmet, og da er det gjerne samtaler sammen med fosterforeldrene. På den måten blir 
alt veldig likt tilsynsbesøkene. Noen forteller at de ikke har direkte kontakt med saks
behandler, fordi barneverntjenesten kommer hjem til fosterhjemmet når de er på skolen. 
Andre treffer saksbehandler på ansvarsgruppemøter og av og til på møter på barnevern
tjenestens kontor. Ved spesielle anledninger, som når en saksbehandler skulle slutte eller 
for å snakke om hvordan barna har det, har saksbehandler i noen tilfeller tatt med 
fosterbarnet ut på pizza.

§
«Tilsynsfører er 

på en måte den 
som skal greie å 

fatte opp ting 
som ikke saks-

behandler klarer 
å få med seg.»
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I tillegg til disse møtepunktene har en del av fosterbarna telefonnummeret til saks
behandlerne og informasjon om at de kan ringe hvis det er noe. Et par av fosterbarna 
forteller at de benytter seg av den muligheten.

Mange av fosterbarna blander tilsynsførere og saksbehandlere, og flere stiller spørsmålet 
hvorfor det skal være to ulike personer som skal besøke dem i løpet av et år. Det mener 
det hadde holdt med en. Andre igjen ser fordelen ved at det er to personer, og ser at de 
har forskjellige funksjoner. De trekker frem at tilsynsfører er en de treffer alene og som 
de gjerne gjør noe morsomt sammen med. Saksbehandleren er en de treffer sammen 
med fosterforeldrene, som snakker med foreldrene deres, ordner med samvær med 
opprinnelsesfamilien, bestemmer over økonomiske forhold og er sentrale i forhold  
til en eventuell fylkesnemndssak.

Fosterbarna vet ikke – eller har ikke tenkt over – om tilsynsfører og saksbehandler har 
kontakt. Unntaket er et fosterbarn som forteller at tilsynsfører alltid var med på ansvars
gruppemøte, og var hans talsperson under møtene. Tilsynsfører passet også på at han 
hadde forstått informasjonen og fått komme frem med sine synspunkter. I denne saken 
var det god koordinering mellom barnevernet, tilsynsfører, fosterfamilien og ikke minst 
han selv. Det gode samarbeidet ble fremhevet som en viktig og nødvendig for å få til god 
utvikling.

«Det hadde holdt med at en kom, saksbehandler, skjønner ikke hvorfor 
det må komme to. De snakker jo om det samme»

«Det er viktig at fosterforeldre og foreldre gir informasjon til tilsynsfører, 
og at man samarbeider godt med barnevernet. Det synes jeg er veldig 
viktig. Samarbeid er det som funker best.. for fosterbarnet. Hvis man ikke 
samarbeider kan det fort bli misforståelser og krøll, da kan fosterbarnet 
bli usikker på ting!»

«En saksbehandler 
er vel en sånn som 
ordner opp 
 mellom meg og 
foreldrene mine, 
kanskje, mens 
tilsynsfører hører 
bare på mitt ord,..»
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Hyppighet av kontakten med tilsynsfører
Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne   
oppfylle formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom 
barneverntjenesten vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet 
samtykker kan barneverntjenesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum  
2 ganger i året for barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet  
i mer enn 2 år.

Ut fra forskriften skal det vurderes for hvert fosterbarn hvor ofte tilsynsfører skal treffe 
fosterbarnet for å vite at fosterbarnet får god omsorg og plasseringen følges opp.

Av dem som husker hvor ofte de treffer tilsynsføreren sin, forteller flere om tilsyns besøk 
fire ganger i året, og for et par av de eldste er det redusert til to ganger i året. Flere 
forteller om hyppigere kontakt rett etter innflytting i fosterhjemmet og det er også 
eksempel på et barn som har hatt ukentlig kontakt. En forteller om økt besøksfrekvens 
ved behov «Vi tok litt flere ganger enn det egentlig er, fordi vi syntes det var gøy og han 
syntes jeg trengte det, fordi først bodde jeg i et fosterhjem som jeg ikke koste meg så 
veldig i.»

Fosterbarna i dette utvalget forteller at hvert av tilsynsbesøkene varer i stort sett en time. 
Og for noen er dette «alt for lenge». For de som gjør aktiviteter utenfor fosterhjemmet 
varer tilsynsbesøkene gjerne et par timer lenger. For et av fosterbarna er det bestemt på 
forhånd at det skal være tre timer hver gang. Naturlig nok synes de fosterbarna som er 
likegyldige til ordningen at tilsynsfører kommer for ofte og er for lenge. Men til tross for 
ulike erfaringer, en ting er alle enige om. Der hvor det virkelig er behov for tilsynsfører er 
fire ganger i året for sjelden. Tilsynsfører blir ikke kjent med barnet og får ikke opparbei
det tillit. Tilsynsfører vil oppleves som en fremmed, og ingen har tro på at man ringer en 
«fremmed» hvis man har det vondt eller har behov for å ta opp «store ting». Fosterbarna 
stiller seg også spørrende til om en person som bare ser et barn fire ganger i året kan se 
om det barnet har det bra.

Tilsynsførerrapporten
 
Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til 
barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn jf. § 8, 
tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten i omsorgskommunen, dersom det ikke er 
den som har ansvaret.

Ut fra forskriften skal tilsynsfører rapportere etter hvert tilsyn de utfører, ikke bare hvis 
det ved kontroll avdekker noe som bør endres på. Det er barneverntjenesten som er 
ansvarlig for å følge opp det som formidles i rapportene.

§
«Hun kommer 

fire ganger i 
året, hun er 
veldig etter 

planen»

«Fire ganger  
– det høres sykt  
lite ut egentlig»

§
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De fleste av fosterbarna i dette utvalget vet at tilsynsfører skriver en rapport og at 
rapporten sendes til barneverntjenesten. For noen av fosterbarna er dette et tema på 
hvert tilsynsbesøk, og noen får også tilbud om å lese rapporten enten før den sendes eller 
etter. Et par av fosterbarna stiller seg undrende til at tilsynsfører skriver rapport etter 
tilsynsbesøkene når de skal være deres fortrolige som de snakke om alt med. En sier at 
for hennes del kan tilsynsfører gjerne skrive rapport til sjefen sin hvis hun må det, men 
da må det være anonymt. Noen andre av fosterbarna er opptatt av at tilsynsfører bare 
skal si fra hvis et fosterbarn ikke har det bra.»Tilsynsfører formidler da, åssen jeg har det 
og hvis det er helt bånn så sier hun det ellers så har hun taushetsplikt.»

Det er langt fra alle fosterbarna som har tenkt over eller vet hva som skjer med disse 
rapportene eller hvem som leser dem. Noen forteller at «det er vel saksbehandler som 
leser dem og så legger den i papirene mine.» Men rapporteringen kan få fatale konse
kvenser: Et av fosterbarna fortalte en tilsynsfører om krangling i fosterhjemmet. Hun 
visste ikke at det var blitt rapportert før saksbehandler tok det opp med henne. For 
fosterbarnet hadde ikke kranglingen noen stor betydning. Likevel opplevde hun at denne 
informasjon fra tilsynsfører til saksbehandler var grunnen til at fosterfamilien fikk avslag 
på søknad om et nytt fosterbarn: «Og så hadde vi ønsket oss en liten fostersøster da, så 
fikk vi ikke det for jeg hadde fortalt at det hadde vært litt krangling i huset og sånn. De 
trodde at de ville være mest opptatt av den ungen, men vi hadde skikkelig lyst på et 
fosterbarn til, og det fikk vi ikke.»

Et av fosterbarna som hadde opplevd sterk mistrivsel i fosterhjemmet og senere utilsiktet 
flytting, forteller at på et møte i barnevernet ble rapportene lagt frem. Fostermoren 
presset han på om han hadde sagt det som stod i rapporten, det samme gjorde barne
verntjenesten. Situasjonene ble så vanskelig at han trakk tilbake det som stod der – det 
til tross for at tilsynsfører alltid hadde informert om hva han skrev og fosterbarnet hadde 
godkjent alle rapportene. Ut fra denne erfaringen mente fosterbarnet at fosterforeldre 
ikke burde få lese tilsynsrapporten.

Det samme fosterbarnet fortalte også at fostermor kjøpt gaver og nye klær til han før 
tilsynsbesøkene for at han ikke skulle si noe om mistrivsel, samt trekke tilbake alle 
negative påstander som han hadde fortalt om til tilsynsfører.

Et annet av fosterbarna flyttet i fosterhjem som ungdom og mistrivdes der. En tilsyns
fører kom etter en tid i fosterhjemmet på besøk og fosterbarnet fortalte at han mistrivdes 
veldig i fosterhjemmet. Han vet ikke hva tilsynsfører gjorde med dette, men det skjedde 
ikke noe og han så heller ikke noe mer til tilsynsfører i de to årene han måtte bo i 
fosterhjemmet.

Hvis et fosterbarn ikke har det bra i fosterhjemmet, er det ikke alltid lett å fortelle det. 
Et av de eldre fosterbarna var opptatt av hvilke konsekvenser det vil få for et barn hvis 
det sier noe negativt om fosterfamilien sin. «Hadde tilsynsfører blandet seg inn hadde de 
fått kjeft. Det er et problem.»

«Fire ganger 
– det høres 
sykt lite ut 
egentlig»

«Men jeg var 
redd for at 
fosterforeldrene 
skulle lese 
rapportene.»
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Fosterbarna trekker opp et dilemma med tilsynsordningen og rapportering. På den ene 
siden hvordan skal tilsynsfører fange opp manglende omsorg og mistrivsel hvis ikke 
barnet selv forteller om det. Og på den andre, hvordan skal barnet beskyttes mot 
sanksjoner og press som kan bli en følge av at de rapporterer?

«Da jeg fortalte ting til henne, trodde jeg henne holdt det for seg selv»

Oppsummering av fosterbarnas erfaringer
Ut fra denne gjennomgang av forskriften punkt for punkt ser vi at forskriftens inten
sjoner ikke i tilstrekkelig grad oppfylles – målt ut fra ut erfaringene til 19 fosterbarn. 
Resultatene fra intervjuene er lagt fram og diskutert med en bredt sammensatt referanse
gruppe. Gruppen bekrefter langt på vei fosterbarnas fortellinger, og opplever å møte 
mange av de samme dilemmaene i sitt eget arbeid som tilsynsførere, fosterforeldre og 
ansatte i barneverntjenesten. Barnas fortellinger er også i samsvar med hva som rapporte
res inn til Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Fosterbarna i denne undersøkelsen hadde tilsynsfører på intervjutidspunktet. Men bare 
en kan huske at tilsynsfører ble oppnevnt samtidig som han flyttet i fosterhjemmet, og så 
nær som alle har opplevd perioder uten tilsynsfører. Fosterbarn som står uten tilsynsfører 
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har vært et gjennomgående problem i mange år og var en av grunnene til at Norsk 
Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn tok initiativ til denne 
undersøkelsen. For referansegruppen er det kjent at fosterbarn ikke alltid har tilsyns
førere. Dette til tross for at Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet har prøvd 
å gjøre noe med denne situasjonen ved å utarbeide en egen veileder om tilsynsfører
ordningen (BLD 2006), tilby opplæring til nye tilsynsførere og rapporteringsplikt for 
kommunene til fylkesmannen.

Selv om det er store variasjoner i fosterbarnas oppfatninger av formålet med tilsynsfører, 
har alle fosterbarna en forståelse av hvorfor tilsynsfører kommer, og spesielt med tanke 
på kontrollfunksjonen. Bare et fåtall forteller at tilsynsfører skal formidle deres erfaringer 
og oppfatninger til barneverntjenesten eller at tilsynsfører er en støtteperson for dem. For 
referansegruppen er det kjent at fosterbarna oppfatter formålet med tilsynsfører forskjel
lige og at mange fosterbarn ikke skjønner hvorfor de skal ha en tilsynsfører. En av 
grunnene til dette kan være at ikke alle barneverntjenester tar seg nok tid til å snakke 
med fosterbarna og at det er vanskelig å formidle mandatet til en tilsynsfører på en måte 
som gir mening for barnet. Det er store variasjoner på hvordan dette formidles til barna 
og det handler også om at tilsynsførere og ansatte i barneverntjenesten selv oppfatter 
mandatet til en tilsynsfører forskjellig. Referansegruppen opplever at ordningen «privati
seres» ut fra den enkeltes saksbehandlers og tilsynsførers tolkning. Å inneha både en 
kontroll og støttefunksjon oppleves som forvirrende og vanskelig – i et forsøk på å løse 
dette dilemma er det, i følge referansegruppen, ofte kontrolldelen som blir nedtonet.

Bare et fåtall av fosterbarna forteller at tilsynsfører har hatt en stor betydning for dem, 
både sosialt og som støtteperson. De fleste fosterbarna er likegyldige til tilsynsførerord
ningen. De opplever at de ikke har behov for denne personen og de skjønner ikke vitsen, 
dessuten bidrar det til å skille dem ut fra de andre i kameratflokken. Andre av foster
barna opplever tilsynet som noe hyggelig som skjer i hverdagen og noen opplever det 
som en trygghet at det er noen der. For referansegruppen er det kjent at mange foster
barn ikke ser noen betydning i å ha en tilsynsfører. Og de kjenner til fosterbarn som 
ønsker å være «helt vanlig», og det å ha en tilsynsfører kan innebære en annerledeshet og 
belastning. At barna sier de ikke har behov for tilsynsfører kan henge sammen med at 
mandatet ikke er formidlet til dem tydelig nok. Det er ikke alltid barn skjønner hvorfor 
de skal gå til tannlegen heller og noen ganger må man det.

Bare et fåtall av fosterbarna har fått uttale seg om valg av tilsynsfører. Et av fosterbarna 
har foreslått en konkret person selv og noen andre har fått presentert et forslag til en 
person. Et par av fosterbarna har fått tilsynsførerne som de kjente fra før som lærer, 
barnehageansatt eller trener. Andre tror at det er fosterforeldrene og barneverntjenesten 
som har funnet fram til en tilsynsfører som passer til dem, og flere av fosterbarna er også 
fornøyd med dette valget. Flere har tilsynsførere som informerer dem om at de kan bytte 
tilsynsfører hvis de ønsker det, men ingen forteller at de har gjort det. Mange av tilsyns
førere er kvinner, og mange, spesielt guttene trekker frem at det ville være bedre for 
gutter å kunne prate med en mann. Referansegruppen kan nevne eksempler på at 
fosterbarn som selv får velge tilsynsfører lettere forstår hvorfor de skal ha tilsynsfører.  
Det er videre kjent for referansegruppen at barneverntjenestene opplever det vanskelig  
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å rekruttere nok tilsynsførere, og spesielt menn. Det er et dilemma at barnet skal få  
uttale seg om valg av tilsynsførere når det ikke er noen å velge mellom. Videre er det et 
dilemma at hvis barnet skal foreslå en det kjenner fra før, så kan de foreslå personer som 
har en for nær tilknytning til fosterbarnets familie eller fosterfamilie. Noe som ytterligere 
kan vanskeliggjøre den kontrollfunksjonen som tilsynsfører skal ha.

Ved plassering i fosterhjem må noen fosterbarn flytte til en kommune hvor de ikke 
kjenner noen. Dette reduserer muligheten for å få en tilsynsfører barnet kjenner.

At det er vanskelig å rekruttere tilsynsførere mener referansegruppen henger sammen med 
mandatet til tilsynsfører, at det er en ensom jobb, det er manglende tilbakemeldinger fra 
barneverntjenesten, lite fleksibilitet i utførelsen av oppdraget og rammebetingelsene for en 
tilsynsfører. For barneverntjenesten er det ofte tøffe prioriteringer av oppgaver, skal de 
prioritere den direkte oppfølgingen av fosterhjemmet eller arbeidet med tilsynsfører.

Fosterbarna forteller at tilsynet gjennomføres enten ved tilsynsbesøk i fosterhjemmet, 
ved besøk hjemme hos tilsynsfører eller ute med ulike aktiviteter. Noen av fosterbarna 
ønsker at tilsynet skal være hjemme, mens de fleste mener de må gjøre noen aktiviteter 
sammen med tilsynsfører. Dette for å etablere god kontakt og tillit til en person, som 
igjen vil bidra til at samtalen mer kommer av seg selv. Referansegruppen mener at dette 
med aktiviteter knyttet til tilsynet kan gjøre kontrollrollen mer utydelig og vanskelig. 
Dessuten bør en se barnet i fosterhjemmet og sammen med fosterforeldrene for å 
kontrollere at barnet får en tilfredsstillende omsorg. Det er bare et av fosterbarna som 
forteller om tilsynsfører som kom på uanmeldt besøk, noe som i følge referansegruppen 
kan være nødvendig i noen tilfeller.

Referansegruppen nevner eksempler på utrygghet knyttet til tilsynsførers kontroll både 
for fosterbarna og for fosterfamilien. Noe som igjen henger sammen med informasjon og 
hvordan barneverntjenesten kommuniserer med barna. En ting er å gi informasjon, men 
en må alltid sjekke ut med barna om deres forståelser.

Fosterbarna blander sammen rollene til tilsynsfører og saksbehandler, og de opplever 
ikke tilsynsfører som uavhengig av barneverntjenesten. Dette er kjent for referanse
gruppen og henger sammen med at dagens mandat for tilsynet tolkes forskjellig, og det 
gis for dårlig informasjon både til fosterbarnet og fosterforeldrene. Referansegruppen er 
også opptatt av det manglende samarbeid mellom de ulike voksne aktører som har 
ansvar for å informere fosterbarna.

Antall tilsynsbesøk i året varierer for fosterbarna. Noen forteller om faste besøk to eller 
fire ganger i året, Andre har hyppigere besøk spesielt rett etter innflytting eller ved ny 
tilsynsfører. To av fosterbarna som forteller om mistrivsel i fosterhjemmet hadde hyppi
gere tilsynsbesøk. Det kan virke som enkelte tilsynsfører øker sin sosiale rolle i forhold til 
barnet for å kompensere for manglende i fosterhjemmet i stedet for å gå til kjernen av 
problemet å se hva som ikke fungerer i fosterhjemmet.
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Fosterbarna formidler også som et dilemma at det er ikke alltid er lett for fosterbarn  
å formidle mistrivsel i fosterhjemmet av redsel for represalier fra fosterforeldrene. En av 
tilsynsførers store og vanskelige oppgave er nettopp å fange opp dette. Referansegruppen 
har også erfaring fra fosterbarn som underrapporter både mistrivsel og omsorgssvikt til 
tilsynsfører.

Ikke alle fosterbarna vet at tilsynsfører skriver rapporter etter hvert tilsynsbesøk, og stiller 
seg noe undrende til dette da de trodde tilsynsfører har taushetsplikt. På noen tilsynsbesøk 
er dette med rapporten fast tema. Andre har ikke vært klar over det før forhold de har 
snakket om med tilsynsfører om, er blitt tatt opp med dem av saksbehandler. Noe som blir 
oppfattet som et stort tillitsbrudd. Referansegruppen forteller om fosterbarn som formidler 
usikkerhet og redsel for hva tilsynsfører skriver og hva de bruker informasjonen til. Rap
porteringen er tosidig, på den ene siden skal tilsynsfører være en støtteperson som du skal 
snakke fortrolig med og på den annen side skrives det en rapport. Referansegruppen har 
erfaringer med at tilsynsrapporterer ikke følges opp, og at tilsynsførere får ingen tilbake
melding eller informasjon om hva som er gjort med forhold de har påpekt.

Det mest fremtredende funnet i denne undersøkelsen er den manglende stabilitet i de 
personer som velges til tilsynsførere, og dette er hovedgrunnen for at denne ordningen 
ikke fungerer etter intensjonen i forskriften. Fosterbarna har opplevd utallige skifter både 
av tilsynsførere og av saksbehandlere, og ofte blir personen bare borte uten at de får en 
grunn for at vedkommende har sluttet. Fosterbarn er en sårbar gruppe, mange har vært 
utsatt for omsorgssvikt og flere brudd i nære relasjoner. Tilsynsordningen skal ivareta 
fosterbarnets rettssikkerhet, men med den manglende stabilitet i valg av tilsynsførere kan 
ordningen øke barnas manglende tiltro til voksne. Tilsynsførers manglende tilstede
værelse blir særlig tydelig når det skjer utilsiktede flytting fra fosterhjemmet.

Referansegruppen bekrefter at denne manglende stabiliteten hos tilsynsførerne og deres 
manglende lojalitet til tilsynsoppdraget er det største problemet med nåværende ordning. 
Og de har erfart mange fosterbarn som tror det er noe galt med dem når tilsynsførere og 
saksbehandlere bare blir borte uten grunn.
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Andre studier og prosjekter om tilsynsførerordningen
De funn som er gjort i denne undersøkelsen er sammenfallende med andre undersøkel
ser og prosjekter om tilsynsførerordningen. I en hovedoppgave i sosialt arbeid fra 2000 
(Karlsen) konkluderes det med at tilsynsførerordningen ikke fungerer og mye av årsaken 
til det handler om hvordan barnevernet er organisert. Blant annet lav prioritering av 
arbeidet med tilsynsførere, både når det gjelder rekruttering, rammebetingelser og 
opplæring. Videre at tilsynsfører mangler myndighet. Det foreslås at tilsynansvaret for 
fosterbarn flyttes til fylkesmansembetene og sidestilles organisatorisk med tilsyn for barn 
og unge på barnevernsinstitusjon.

I to store kartleggingsstudier Slik fosterforeldre ser det fra Barnevernets utviklingssenter på 
Vestlandet (Havik 1996 og 2007) ble fosterforeldre også spurt om hvordan tilsynsfører
ordningen fungerer for deres fosterbarn. Begge studiene viser at flere fosterbarn i perio
der ikke har tilsynsfører, at mange av fosterbarna opplever flere skifter av tilsynsførere, og 
at de lovpålagte fire besøk i året ikke gjennomføres. Mange av fosterbarna opplever at 
tilsynsførere er ukjente mennesker som spør hvordan de har det, og så blir borte. Bare to 
av fem fosterforeldre mener at tilsynsførerordningen generelt sikrer fosterbarns situasjon 
(Havik 2007:87). I siste studie foreslår Havik at en bør tenke seg en helt annen ordning 
for tilsyn av fosterbarna. Blant annet overføre tilsynsoppgaven til fylkesmannsembetene. 
Tilsynsoppgaven kan legges til helsesøster, som kan bidra til å normalisere fosterbarns liv, 
fordi helsesøster er en person «alle» har kontakt med. Et annet forslag Havik fremmer, er 
at barneverntjenesten selv følger fosterhjemmene tettere opp.

I en masteroppgave i helse og sosialfag fra 2009 (Hodne) er tre fosterbarn intervjuet og 
deres erfaringer varierer fra at tilsynsfører er en betydningsfull person til at det er en 
perifer person. Avgjørende for fosterbarnas vurdering er om det er et tillitsforhold 
mellom dem og tilsynsfører.

«Vitaminer til barnevernet – fra omsorgsbarn og omsorgsforeldre» er et pågående prosjekt 
Forandringsfabrikken utfører i regi av Norsk Fosterhjemsforening. En gruppe fosterbarn 
og en gruppe fosterforeldre gir råd om hvordan fosterhjemsomsorgen bør være (Sanner 
2009). Denne gruppe fosterbarn foreslår å endre betegnelsen tilsynsfører til tillitsperson. 
Det er det de trenger, «en person vi har tillit til og som vi stoler på». Videre må ikke 
medvirkningen på valg av tilsynsførere forsømmes. En forutsetning for å foreslå en 
tilsynsfører må være at fosterbarna får tilstrekkelig informasjon om hvilke oppgaver 
tilsynsfører har. Også denne gruppen fosterbarn har opplevd at tilsynsførere skiftes ofte, 
og mener det er mindre sjanse for at de skifter så ofte om tilsynsfører er noen de kjenner 
godt. Det er viktig hvordan tilsynsførerne snakker med fosterbarna. De må ikke «rund
spørre oss», «men snakke naturlig.» Videre må tilsynsfører lytte til det barna sier. Foster
barna må selv få velge hva det skal snakkes om og hvor ofte de skal treffes. Hvis et 
fosterbarn ønsker en annen som tilsynsfører må det kunne bytte. Fosterbarna foreslår at 
tilsynsfører kan være en de kjenner og liker, en som ikke er en venn av fosterforeldre eller 
foreldre, en som er blid og imøtekommende og en som stoler på barn og ungdom og kan 
tenke litt ungdommelig (op.cit, side 13).
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Anbefalinger fra fosterbarna i denne undersøkelsen

En som kommer når det er behov
Som vi har vist tidligere uttrykker flere fosterbarn i denne undersøkelsen at de ikke har 
noe behov for en tilsynsfører. Flere av fosterbarna mener at det ville ha holdt at det bare 
var saksbehandler som kom og sjekket hvordan de hadde det. Samtidig var de opptatt av 
at andre fosterbarn kan ha behov for en tilsynsfører, og spesielt de som flytter inn i et 
fosterhjem som ungdom. Noen av fosterbarna mener derfor at ordningen med tilsyns
fører skal være behovsprøvd. De som har det bra og er integrert i fosterfamilien trenger 
ikke denne ordningen. De kan eventuelt ha oppnevnt en person som de kan ta kontakt 
med hvis behov. For fosterbarn som nettopp har flyttet inn i fosterhjem og for de der 
saksbehandler er usikker på hvordan barnet har det, kan det være en noe mer utvidet 
tilsynsordning enn det som er i dag.

En vi kjenner
Ved rekruttering av tilsynsførere bør det finnes fram til en som barnet kjenner fra før og 
som en allerede har en god relasjon til. Hvis en ikke på forhånd kjenner en som kan være 
tilsynsfører, må barnet få anledning til å treffe noen aktuelle tilsynsførere før det endelige 
valget tas. Fosterbarna er opptatt av at kjemien skal stemme dem imellom og at tilsyns
førere må ha samme interesser som dem. Et av fosterbarna mener at det bør være 
mannlige tilsynsførere til gutter. Det hadde gitt dette med tilsynsfører litt status overfor 
jevnaldrende. Det viktigste budskapet til alle fosterbarna i denne undersøkelsen er at de 
personer som skal snakke med dem er de samme personer i flere år. Dette gjelder både 
for tilsynsførere og saksbehandlere.

En vi har tillit til
For at det skal ha noen hensikt med tilsynsfører må fosterbarnet ha tillit til personen.  
De fleste fosterbarna mener at en blir best kjent ved å gjøre aktiviteter sammen som 
fosterbarnet liker. Tilsynsfører skal være en som en kan snakke med alt om og som gir 
god og forståelig informasjon. Det er viktig å få fosterbarnet til å tørre å stole på tilsyns
fører. Hvis en merker at det er noe galt, må tilsynsfører ta tak i det. Og ikke minst må 
tilsynsfører holde det de lover.

En som snakker med flere
Noen av fosterbarna mener at tilsynsfører også bør snakke med skolen og barnehagen for 
å skaffe seg informasjon om fosterbarnets fungering. Flere av fosterbarna mener det er 
viktig at tilsynsfører ser barnet i forskjellige situasjoner, både i fosterhjemmet sammen 
med fosterforeldre og ute i andre sosiale situasjoner. En mener at et tilsynsbesøk skal 
være tredelt, først en aktivitet, så en samtale fosterbarn og tilsynsfører alene, og til slutt 
en felles samtale med fosterforeldrene.
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En med makt og myndighet
Et av fosterbarna sier at tilsynsfører må få mer makt og myndighet. Tilsynsfører i hans 
tilfelle skulle kunne ha ringt dommeren og sagt han må vekk, og så ville noen ha hand
let. Hvis et fosterbarn sier fra om mistrivsel eller manglende omsorg må det sørges for at 
barnet blir ivaretatt i rapporteringsprosessen.

En god lytter og en god prater
Viktige egenskaper for tilsynsfører er en som lytter, tar en på alvor, viser respekt, gir svar 
og en som en vet hvor en kan treffe. Den perfekte tilsynsføreren er perfekt fordi hun 
alltid er morsom, trivelig og koselig, utadvendt, det er litt fart i henne og hun er «kul», 
hun tar fosterbarnet med på morsomme aktiviteter. Dessuten er hun flink til å prate med 
barn. Og hun fungerer som fosterbarnets ekstra talerør.

Tillitsperson
Fosterbarna i dette utvalget ble spurt om hva de synes om betegnelsen tilsynsfører og 
forslaget fra prosjektet «Vitaminer til barnevernet» om å kalle det tillitsperson. Flere av 
fosterbarna synes dette hørtes mye bedre ut.
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I dette kapitlet presenteres anbefalinger på hva som skal til for at tilsynet for fosterbarnet 
kan fungere og øke rettsikkerheten for barna.

Nødvendige endringer ...3
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I flere år er det rapportert at fosterbarn står uten tilsynsførere, og mange opplever at de 
ofte må bytte tilsynsfører, noe som gjør det vanskelig å få den nødvendige tillit til den 
personen som skal føre tilsynet. Tilsynsfører oppleves ikke som en støtteperson, og 
rapportering om mistrivsel og manglende omsorg blir ikke fulgt opp. Denne under
søkelsen og andre studier bekrefter dette.

Myndighetene har de siste årene iverksatt ulike tiltak for å få tilsynsførerordningen til å 
fungere etter forskriftens intensjoner. Barne, likestillings og inkluderingsdepartementet 
utga i 2006 en veileder om tilsynsførerordningen. Barne, ungdoms og familiedirektora
tet (Bufdir) har utarbeidet et opplæringskurs som jevnlig holdes i alle regioner. Noen 
steder inviterer Bufetats fosterhjemstjenester tilsynsførere til andre kurs om fosterbarn. 
Barneverntjenestene skal rapportere til fylkesmennene om fosterbarn har tilsynsfører og 
om de lovpålagte minimumsbesøkene er gjennomført. Enkelte barneverntjenester har 
systematisert og prioritert arbeidet med oppfølgingen av tilsynsførerne. Blant annet at 
tilsynsfører tilbys veiledning og samlinger med andre tilsynsførere.

Til tross for disse tiltakene er det et stort problem å få rekruttert tilsynsførere, og ikke 
minst få de rekrutterte tilsynsførere til å bli i funksjonen over tid. Det er en manglende 
lojalitet overfor oppdraget som er vanskelig å skjønne, siden dette gjelder barn som har 
vært utsatt for et eller flere brudd fra sine omsorgspersoner, og har et særskilt behov for 
stabilitet. Denne manglende stabilitet, dreier det seg om organiseringen og rammebetin
gelsene? Er mandatet for tilsynsfører for utydelig? Eller er det manglende profesjonalitet 
ved tilsynsførerordningen som gjør oppgaven så utydelig?

Tilsynsførerrollen – to idealtyper
Tilsynsfører har både en kontroll og en støttefunksjon, så hvor skal denne funksjonen 
plasseres i forhold til fosterforeldre, barnets opprinnelsesfamilie, saksbehandler i barne
verntjenesten, besøkshjem, støttekontakt og verge? Er det plass til tilsynsfører? Og hva i 
tilsynsfører rollen er det viktig å vektlegge? Hvilket handlingsrom skal en tilsynsfører ha?

Som vi har sett blir noen tilsynsbesøk organisert rundt aktiviteter som fosterbarnet liker. 
Det er hyggelig og moro, og fosterbarnet gleder seg til tilsynsbesøkene. Tilsynet bygger 
på relasjon og tillit, men først og fremst fyller tilsynsbesøkene en sosial dimensjon. Vi har 
valgt å kalle denne rollen for en støttekontaktrolle, fordi det vektlegges aktiviteter som er 
positive for fosterbarnet. Dette er rolle kan ha vanskelig for å avdekke eventuelle over
grep i fosterhjemmet og som har liten myndighet til å følge opp at nødvendige endringer 
skjer.

I et slikt tilsynsførerforhold kan det være et dilemma at den sosiale delen blir så verdifull 
i seg selv at fosterbarnet vil unngå å ta oppe eventuelle problemer det har i fosterhjem
met. Tilsynsføreren kan også få et for nært forhold til fosterfamilien som kan gjøre det 
vanskelig å utøve kontrollen. En viktig forutsetning for tilsynsførere er å tørre si fra hvis 
det kommer opp kritikkverdig forhold.
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Det er viktig hvordan funksjon og relasjon står i forhold til hverandre. Barnehjems
granskningene har avdekket flere overgrep av barn mens de har bodd på barnehjem. 
Dette til tross for at det var tilsyn. Tilsynspersonene var der og drakk kaffe og det ble 
skrevet fine rapporter. Men de så ikke det de skulle ha sett. Relasjonen kan komme i 
veien for funksjonen. Det blir derfor viktig at tilsynsfører ikke er bundet opp i relasjoner 
så de ikke fanger opp barnas signaler på at noe er galt.

Det motsatte av en støttekontaktrolle får man ved å vektlegge kontrollaspektet. Tilsyns
fører får en rolle som ligner mer et ombud eller advokat for barnet. Personen blir barnets 
talsperson som hele tiden skal sikre barnets medbestemmelse. Denne rollen vill ha fokus 
på ivaretakelse av barnas rettssikkerhet i tråd med barnekonvensjonen.

For å fylle en slik rolle, må personen få innsyn i betydningsfulle dokumenter om barnet 
og følge med i barnets planer og eventuelle fylkesnemndssaker. Videre kan en tenke seg 
at denne personen deltar på møter om barnet for hele tiden sikre at barnet får tilstrekke
lig informasjon og mulighet til å uttale seg. Dessuten må vedkommende få myndighet til 
å gå videre med det en har sett og eventuelt mener er kritikkverdig. Personens oppgave 
blir å være barnets forsterker overfor både fosterforeldre og saksbehandlere.

Vi har sett et av fosterbarna i undersøkelsen beskrive en ordning som ligner denne 
ombudsrollen. Forut for plasseringen fikk ungdommen en kontaktperson engasjert av 
barneverntjenesten som skulle både ha en støttefunksjon og være en talsperson for 
henne. Kontaktpersonen har fulgt henne fra før plassering, mens hun var i fosterhjem og 
nå ved etablering i egen bolig. For henne har det vært en person som var der for hennes 
skyld. Kontaktpersonen fungerte som en forsterker mellom henne og barneverntjenes
ten. På samarbeidsmøter med barneverntjenesten, fosterforeldrene og fosterbarnet var 
kontaktpersonen med og sørget for at fosterbarnet fikk forståelig informasjon og anled
ning til å si sin mening. For dette fosterbarnet som nå er voksent har dette fungert ideelt. 
Jenta kjente ikke kontaktpersonen på forhånd, men det ble lagt vekt på ved rekruttering 
at det skulle være en som jenta følte var riktig for henne.

Profesjonalisering av tilsynsordningen
Som beskrevet i kapittel 1 blir dagens tilsynsførerordning administrert av barnevern
tjenesten.

Tilsynsfører skal, som en del av tilsynets, føre kontroll med om forutsetningene som ble 
lagt til grunn ved plasseringen blir fulgt opp. Det er denne delen av dagens tilsynsman
dat som gir størst grunnlag for ulike tolkninger og dilemmaer. Tilsynsfører skal føre en 
kontroll av barneverntjenesten som også er oppdragsgiveren. Dette innebærer at hvis 
man rapporterer noe negativt om barneverntjenesten risikerer man å bli sagt opp. Fordi 
en tilsynsfører er oppdragstaker kommer vedkommende ikke under oppsigelsesvernet.

Hvis tilsynsfører avdekker forhold som ikke er tilfredsstillende skal dette rapporteres til 
barneverntjenesten som skal følge opp forholdene. Det er store variasjoner blant barne
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verntjenestene på hvordan dette følges opp. Noen steder er det bare saksbehandler som 
leser rapporten og tar stilling til oppfølging. Noen fosterhjemskommuner, følger med på 
om rapportene blir fulgt opp av omsorgskommunen. Tilsynsfører har ingen myndighet 
rundt oppfølgingen annet enn å rapportere videre til fylkesmann.

Et annet forhold som påvirker ordningen er arbeidsbelastningen til saksbehandlere i 
barneverntjenesten. På den ene siden skal de ha tid til å jobbe direkte med oppfølgingen 
av fosterbarna og fosterfamilien og på den andre siden avsette tid til oppfølging av 
tilsynet. Når man prioriterer går det ofte i tilsynsførers disfavør.

Oppnevnelse av tilsynsfører ligger til fosterhjemskommunen. Dette har ført til at 
fosterbarn har måtte skifte tilsynsfører ved flytting ut av kommunen, dette til tross for at 
det ikke har vært store avstander.

Tilsynsfører skal være uavhengig og er ikke ansatt av barneverntjenesten. De har derfor 
ingen tilhørighet i et fagmiljøet, og kan få lite eller ingen tilbakemelding på hvordan de 
utfører oppdraget. I Tilsynsfører – en veileder punkt 10.2 (BLD 2006) påpekes det at 
tilsynsførere bør få respons på tilsynsførerrapportens kvalitet. Videre står det i veilederens 
punkt 6.3; «I saksbehandlers kontakt med fosterbarnet og fosterforeldrene er det også 
naturlig at disse ble spurt om synspunkter på tilsynsførers utførelse av sin oppgave.» 
Verken gjennom denne eller andre undersøkelser virker dette særlig utbredt.

Summerer vi punktene over forteller det at dagens tilsynsordning ikke er knyttet opp 
mot et sterkt tilsynsinstitutt. Hvis man tenker på andre tilsyn i samfunnet, som for 
eksempel datatilsynet og mattilsynet, så har det mye større autoritet og posisjon i 
samfunnet. Disse er konsentrert og sentralisert. Tilsynet av fosterbarn derimot er en 
ordning som er distribuert, splittet og utstyrt med lite autoritet. Det er påfallende 
hvorfor det er laget en såpass svak institusjon på et område man skulle tenke at det var 
ekstra viktig å ha god kvalitet på tilsynet. For å få tilsynsførerordningen til å fungere må 
ordningen få mer autoritet i systemet.

Dette betyr en profesjonalisering av ordningen som innebærer høyere status, kompetanse 
og lønn. Det innebærer en fastere organisatorisk tilknytning i stedet for å være individu
elle satellitter som nå.

Ved et felles og sterkt tilsynsinstitutt vil det være lettere å få et felles mandat for 
 oppgaven.

Man må flytte seg fra støttekontakttilsynet til ombudstilsynet, fra individ til system.

Som vi har sett, har det i flere studier vært foreslått at tilsynsførerordningen flyttes fra 
barneverntjenesten til fylkesmannsembetene (Havik 2007, Karlsen 2000). Norsk 
Fosterhjemsforening har tidligere bedt Barne, likestillings, og inkluderingsdepartemen
tet om dette (Sundt 2006). Departementet ønsket ingen endring av dagens tilsynsfører
ordning, og i svaret står det; «Departementet anser det som en lite hensiktsmessig 
løsning å overføre en så vidt stor oppgave til fylkesmannen i tilegg til institusjonstilsynet» 
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(Barne og likestillingsdepartementet 23.10.06). I denne begrunnelsen legger departe
mentet vekt på fylkesmannens kapasitet og ikke kvaliteten på tilsynet for fosterbarna.

Fra januar 2010 overtok Statens helsetilsyn det overordnete faglige ansvaret for tilsynet 
med barnevernet. Dette ble gjort fordi regjeringen ønsket å styrke tilsynskompetansen. 
Omleggingen skal sikre profesjonalitet, større uavhengighet og dermed økt tillit til 
barnevernet, og videre en økt rettssikkerhet for barn og unge som barnevernet har 
omsorgen for. Det er nærliggende å tenke at en styrking av tilsynsinstituttet for foster
barn hører hjemme her.

Endringene – punktvis
Vi foreslår en profesjonalisering av tilsynsordningen for fosterbarn og en utvidelse av 
tilsynsførersmandatet. I det følgende har vi skissert noen viktige områder – uten at dette 
vil være en ferdig utredning av en fremtidig modell.

•	 Ved	plassering	i	fosterhjem	skal	barnet,	som	nå,	sikres	en	egen	person	som	skal	føre	
kontroll med omsorgen i fosterhjemmet og at de forutseninger som ble lagt til grunn 
for plasseringen blir fulgt opp. Ut fra nevnte ombudsmodell skal personen følge 
barnet underveis i plasseringen som dets talsperson og støtte. Personen skal sikre at 
barnet får ivaretatt sine rettigheter, blant annet informasjon og uttalerett.

•	 Tilsynsinstituttet må være ansvarlig for at tilsynsførerne får rammebetingelser som gjør 
oppgaven så forpliktende at de følger barnet så lenge som nødvendig. Det må blant 
annet innebære et ansettelsesforhold til å utføre denne oppgaven, intern opplæring, 
tilbud om veiledning og tilbakemeldinger/medarbeidersamtaler.

•	 Ved	at	tilsynsførerordningen	profesjonaliseres	og	mandatet	innebærer	mer	en	tydelige	
ombudsrolle vil det være nødvendig at tilsynsførere har en barnefaglig kompetanse.

•	 En	tilsynsfører	som	skal	utføre	sin	oppgave	i	tråd	med	ombudsmodellen,	må	i	tillegg	
til barnefaglig kompetanse ha spesifikk kunnskap om barnevernloven.

•	 Ut	fra	fosterbarnas	fortellinger	i	denne	undersøkelsen	så	vi	at	ikke	alle	fosterbarna	
fikk tilstrekkelig og forståelig informasjon om de ulike roller til tilsynsfører og 
saksbehandler, om tilsynsførers mandat, egen medvirkning til valg av tilsynsfører og 
om rapporteringsplikten. Tilsynsordningen må oppgraderes også når det gjelder «å 
snakke med barn». Det er ikke gitt at man har ferdighetene selv med en barnefaglig 
bakgrunn eller sosialarbeiderutdanning. Her må det settes inn opplæring med 
praktisk trening for å bli gode nok til å holde oppe barneperspektivet.

•	 Hvis	vi	tar	et	tilbakeblikk	på	hva	fosterbarna	i	denne	undersøkelsen	sa	om	valg	av	
tilsynsfører, er de klare på at det bør være en person de kjente fra før. Hvis det ikke 
var noen de kjente fra før var det helt sentralt å finne ut om kjemien stemte mellom 
dem. Men det aller viktigste for fosterbarnet ved utvelgelsen er at personen kan bli i 
dette oppdraget så lenge de bor i fosterhjemmet.
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•	 Å	følge	barnas	ønsker	behøver	ikke	være	i	strid	med	et	krav	om	kvalifikasjoner	og	en	
profesjonalisering i rollen. Når barna ønsker et familiemedlem så må det vurderes om 
vedkommende har formelle kvalifikasjoner og om nærheten til familien kan gjøre 
personen innhabil. Barnets uttalerett skal ikke fravikes.

•	 Kontaktformen	og	hyppighet	som	velges	må	avveies	i	forhold	til	hvert	enkelt	barn.	
Det er stor forskjell på de barna som har bodd mange år i fosterhjemmet og de som 
flytter i fosterhjem som ungdom. Det varierer også i hvilken grad det er ansvars
gruppemøter og samarbeidsmøter rundt fosterbarna.

•	 Fosterbarn	i	denne	undersøkelsen	minner	oss	på	at	aktivitet	skaper	kommunikasjon.	
Aktivitet er en mer naturlig kommunikasjonsform for mange barn enn å sitte rundt 
et bord. Vi må ikke låse oss i det at aktiviteten ikke kan ha en annen funksjon enn 
aktiviteten selv.

•	 En	viktig	del	av	tilsynet	er	både	hvordan	det	rapporteres	og	hvordan	barna	ivaretas	
hvis de har sagt fra om mistrivsel og manglende omsorg i fosterhjemmet. Det må 
stilles krav til tilsynsførere om rask rapportering etter å ha vært i kontakt med barna. 
Videre må det gis systematisk tilbakemelding på rapportene. Det må sikres at det som 
rapporteres tas på alvor.

•	 Tilsynet	må	flyttes	til	et	annet	nivå	enn	den	kommunale	barneverntjeneste.	Den	som	
skal kontrolleres kan ikke være den samme som skal oppnevne kontrolløren og 
bestemme hva slags godtgjøring det skal gis.

•	 Tilsynet	for	fosterbarnet	må	få	en	større	myndighet	enn	det	har	i	dag.

Uansett endringer som foretas, må det ses på stabiliteten blant tilsynsførene. Det å slippe 
å skifte tilsynsførere så ofte, har vært det aller viktigtse budskapet fra fosterbarna i denne 
undersøkelsen.
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Hvordan undersøkelsen  
ble gjennomført

4
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Metodiske refleksjoner og framgangsmåter
Målsettingen med denne undersøkelsen er å få svar på hvordan fosterbarn opplever at 
tilsynet fungerer. Ut fra denne målsetting er det gitt at det er fosterbarna som er hoved
informanter. Det er deres erfaringer som skal løftes fram i form av egne fortellinger. For 
å få frem mest mulig informasjon og nyanser er det valgt en kvalitativ undersøkelse.

Det ble opprettet en bredt sammensatt referansegruppe bestående av en tilsynsfører, 
fosterforeldre, saksbehandler i barneverntjenesten, Landsforeningen for barnevernsbarn, 
Norsk Fosterhjemsforening, en fra Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), 
prosjektmedarbeider og prosjektleder. Referansegruppen har hatt fire møter og gitt 
innspill til intervjuguide, rekruttering av informanter, samt diskutert resultatene fra 
intervjuene og anbefalinger til endring av dagens tilsynsførerordning.

Krav til tillatelser, krav til samtykke, konfidensialitet
I denne undersøkelse er det ikke opprettet noen registre knyttet til datainnsamlingen. 
Det er ikke innhentet noen taushetsbelagte opplysninger om barnet verken fra fosterfor
eldrene eller fra barneverntjenesten. For formidling av kontakt og konkret avtale om 
intervju, har intervjuer kun fått navn og telefonnummer til fosterforeldrene. Der hvor 
forespørselen gikk til fosterforeldrene først, ble fosterforeldrene bedt om ikke å oppgi 
navnet til fosterbarnet til intervjuer, men navn på saksbehandler i barneverntjenesten  
(se vedlegg 2). For informanter over 18 år ble deres fornavn og telefonnummer gitt til 
intervjuer. Alle navn og telefonnumre til fosterbarna og fosterforeldrene er fortløpende 
blitt slettet etter at intervjuene er gjennomført.

Både Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste og De nasjonale forskningsetiske 
komiteer ble kontaktet. I og med at det ikke er innhentet identifiserbare eller lagret noen 
personopplysninger og heller ikke er blitt foretatt koblinger av data, var det ikke nødven
dig å søke om tillatelse for disse intervjuene. Undersøkelsen er meldt til Datatilsynet.

For fosterbarna under 18 år er det i forkant innhentet samtykke til intervjuet fra den 
barneverntjenesten som har ansvaret for fosterbarnet (omsorgskommunen). Barnevern
tjenesten har informert og for noen innhentet samtykke fra fosterbarnas foreldre der det 
har vært nødvendig.

Et vilkår for denne type undersøkelse er at informantene; fosterbarna og tidligere 
fosterbarn, gir et informert samtykke forut for intervjuet. Et informert samtykke inne
bærer at intervjupersonen skal ha fått tilstrekkelig informasjon om undersøkelsens 
innhold og mål, så de vet hva de samtykker til og at det er frivillig å delta.

De fleste fosterbarna fikk den første informasjon om undersøkelsen og forespørsel om  
å bli intervjuet fra sine fosterforeldre. Andre fikk denne informasjonen fra barnevern
tjenesten, familiehjemtiltaket, institusjonsansatte eller fra prosjektleder.
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På begynnelsen av hvert intervju fikk fosterbarnet utfyllende informasjon om frivillig
heten av deltakelse i intervjuet, om konfidensialitet og muligheter for å trekke seg fra 
intervjuet. En skriftlig samtykkeerklæring med denne informasjon ble gitt fosterbarna 
(vedlegg 3). Intervjuer ba ikke om samtykkeerklæring med barnas underskrift. Dette for 
å unngå lagring av dokumenter med fosterbarnas navn.

Alle fosterbarna bekreftet at de samtykket, og ingen kontaktet intervjuer i etterkant av 
intervjuet. Rett forut for intervjuet hadde et av fosterbarna sagt til sin fostermor at hun 
allikevel ikke hadde lyst til å være med. Intervjuer ba fosterbarnet om lov til å informere 
litt om undersøkelsen, og etter denne informasjonen samtykket fosterbarnet til 
 intervjuet.

Alle fosterbarna samtykket til at intervjuene ble tatt opp på bånd.

Konfidensialiteten er ivaretatt ved at alt intervjumateriale ble anonymisert i transkribe
ringen. Når sitater fra intervjuene er sitert i teksten, er det lagt vekt på at disse ikke skal 
være gjenkjennelig for andre enn fosterbarnet selv, blant annet ved at det noen ganger er 
forandret på «han» og «hun» både på barna, tilsynsførere og saksbehandlere.

Fosterbarna i denne undersøkelsen
Utvalgskriterier for denne undersøkelsen var i utgangspunktet fosterbarn som bor i 
fosterhjem på intervjutidspunktet. Tilsynsførerordningen har de siste par årene vært i 
fokus fra myndighetenes side, og det er foretatt ulike tiltak for at ordningen skal fungere 
bedre. Det har derfor vært viktig å intervjue fosterbarn som bor i fosterhjemmet i dag og 
opplever tilsynsførerordningen etter at disse tiltakene er satt inn.

For et av fokusgruppeintervjuene var det planlagt en gruppe over 18 år som nylig hadde 
flyttet fra fosterhjem. Dette for å få frem erfaringer og opplevelser fra hele den tiden i 
fosterhjemmet, samt refleksjoner og innspill til hvordan et tilsyn ideelt sett bør være.

I en periode så det vanskelig ut å få informanter under 18 år. Utvalgskriteriene ble derfor 
utvidet til de over 18 år, også for dybdeintervjuene.

Med tanke på intensjonen med tilsynsførerordningen ble det også spesifikt rekruttert 
noen informanter som hadde opplevd utilsiktet flytting fra fosterhjem.

Rekruttering av informanter skjedde på flere måter. Det ble ut en invitasjon på Norsk 
Fosterhjemsforenings webside og på Landsforeningen for barnevernsbarn sin Facebook
side. Videre ble det tatt kontakt med syv av Norsk Fosterhjemsforeningers fylkesforenin
ger, tre av Bufetats fosterhjemstjenester/ ungdomsfamilier og åtte ulike barneverntjenes
ter, to private barneverntiltak (familiehjem og institusjon), samt forespørsler via 
referansegruppens nettverk.
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I utgangspunktet ble det planlagt å ha tre fokusgruppeintervjuer med fosterbarn og så 
dybdeintervjuer med 15 andre fosterbarn. Fokusgruppeintervjuene skulle danne bak
grunn for temaene i dybdeintervjuene. Av forskjellige grunner ble informantene til 
gruppeintervjuene intervjuet hver for seg, og intervjuene er sidestilt de øvrige dybde
intervjuene.

Utvalget i denne undersøkelsen består av nitten fosterbarn og tidligere fosterbarn, hvorav 
ni gutter og ti jenter. Tolv av fosterbarna er mellom 12 og 18 år, fem er mellom 18 og  
22 år og to er over 23 år.

På intervjutidspunktet bor tolv av fosterbarna i fosterhjem eller familiehjem, to bor på 
hybel tilknyttet institusjon/familiehjem og fem i egen bolig. To av dem med egen bolig 
har etterverntiltak fra barneverntjenesten.

Utvalget av informanter er et tilfeldig utvalg og ikke et representativt utvalg av alle 
fosterbarn i Norge i dag. Ut fra fosterbarnas fortellinger ser vi at det er store variasjoner i 
utvalget med hensyn til målsetting med fosterhjemsplassering og flyttehistorier. Flere av 
fosterbarna har bodd i et og samme fosterhjem fra de var små barn, andre flyttet i 
fosterhjem i mellomalder eller som ungdom. Det er ikke spesifikt spurt fosterbarna  
om hvor mange ulike beredskapshjem, institusjoner og andre fosterhjem de har bodd i. 
Av informantenes fortellinger kommer det fram at tre har opplevd ekstremt mange 
flyttinger i offentlig regi.

Fosterbarna kommer fra ni forskjellige fylker. Disse fylkene ligger i alle Bufetats fem 
regioner, samt Oslo.

Intervjuguide
Det ble utarbeidet en intervjuguide til fokusgruppeintervjuet på grunnlag av erfaringer 
presentert i referansegruppen, fra andre samtaler med fosterforeldre, barneverntjenester, 
tilsynsførere og fosterbarn, og fra resultatene i Toril Haviks kartleggingsstudie  
(Havik 2007).

Intervjuguiden ble så tilpasset dybdeintervjuene (vedlegg 4). Intervjuene er halvstruktu
rerte samtaleintervjuer. For informantene over 18 år ble intervjuguiden tilpasset denne 
gruppen. Denne intervjuformen gir barna mulighet til å fortelle sammenhengende om 
sine opplevelser og erfaringer, samtidig som intervjuer sikrer at alle informantene er 
innom de mest sentrale temaene. For flere av fosterbarna som bodde i fosterhjem ble det 
tatt utgangspunkt i siste tilsynsbesøk, og erfaringene deres utforsket ut fra det.
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Temaene for intervjuene
•	 Kjenner	barnet/ungdommen	tilsynsfører?
•	 Hva	opplever	barnet/ungdommen	som	tilsynsførers	oppgave?
•	 Hvor	ofte/hvor	lenge	varer	møtene?
•	 Hvordan	skjedde	valget	av	tilsynsfører?	(barnets	medvirkning)
•	 Innholdet	i	tilsynsbesøkene
•	 Forslag	til	endringer	av	ordningen

Gjennomføring av intervju
Det er foretatt 17 dybdeintervjuer. Ved to anledninger ble to fosterbarn som bodde  
i samme fosterhjem intervjuet sammen. Intervjuene er gjennomført i peioden fra  
mai 2009–februar 2010. De yngste fosterbarna ble intervjuet hjemme i fosterhjemmet. 
Et par av fosterbarna ønsket at en av fosterforeldrene skulle være tilstede, og noen andre 
ville ha dem i naborommet. De eldste fosterbarna ble intervjuet i andre lokaler, som 
Norsk Fosterhjemsforenings møterom. Et intervju skjedde på en kafè og et annet over 
telefon.

Av de 17 intervjuene ble 14 tatt opp på bånd. De øvrige tre ble ikke tatt opp, dette på 
grunn av opptaksforholdene og ikke fordi fosterbarnet ikke samtykket. Hvert intervju 
varte mellom tre kvarter og to timer. Med unntak av de to første intervjuene, hvor både 
prosjektleder og prosjektmedarbeider var intervjuere, er de andre intervjuene foretatt av 
prosjektleder.

Fosterbarna var velvillige og positive til intervjuer. For noen var det tydelig en litt 
vanskelig og uvant situasjon, og som to sa «vi er ikke så flinke til å prate om ting». Andre 
fosterbarn kom med klare budskap om tilsynsførerordningen fra starten av intervjuet, og 
det virket meningsfylt for dem å fortelle intervjuer om hvordan dette med tilsynsfører 
fungerte. Ett av de voksne fosterbarn sa hun opplevde det interessant og givende å 
reflektere over erfaringene sine og intensjonen med tilsynsordningen, fordi hun ikke 
hadde tenkt så mye på det under oppveksten i fosterhjemmet.

Analysemodellen
Alle intervjuene ble transkribert, enten av prosjektmedarbeider eller prosjektleder. Den 
transkriberte teksten ble så gjennomgått. I denne undersøkelsen er det fosterbarnas egne 
erfaringer som skal løftes frem og intervjumaterialet består av 19 fosterbarn og tidligere 
fosterbarns fortellinger. Det sier seg selv, at selv om en så gjerne ville, kan ikke alle deres 
fortellinger og budskap presenteres her.

Forskriften om fosterhjem paragraf 8 og 9 om tilsyn ble valgt som analyseramme. Denne 
undersøkelsen intervjuer ikke de voksne, men referansegruppen er brukt for se på 
fosterbarnas budskap korresponderte med barnas erfaringer.
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Vedlegg 1

Forskrift om fosterhjem – §§ 8 og 9
Fastsatt av Barne og familiedepartementet, 18. desember 2003 med hjemmel i lov av 
17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester § 4–22 tredje ledd.

§ 8 Tilsyn med fosterhjemmet
Det skal føres tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra plasseringstidspunktet frem 
til barnet fyller 18 år.

Formålet med tilsynet er å føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg i 
fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp.

Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen har ansvaret for at det blir ført tilsyn.
Barneverntjenesten i fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale 

om at barneverntjenesten i omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. 
Avtalen skal være skriftlig. Blir det inngått slike avtaler plikter barneverntjenesten i 
omsorgskommunen å melde fra til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om 
eventuelle misforhold i fosterhjemmet.

Barneverntjenesten skal oppnevne en særskilt tilsynsfører til det enkelte barn ved 
godkjenning av fosterhjemmet. Det skal legges vekt på å finne frem til en person som 
barnet har, eller kan få nødvendig tillit til og som har særlige forutsetninger for å kunne 
utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet. Det skal videre legges vekt på å 
finne frem til en person som kan utføre tilsynsoppgaven over tid og som har en uavhen
gig rolle til barneverntjenesten og fosterforeldrene.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne egne synspunkter skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før tilsynsfører velges. Barnets mening skal 
tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Barneverntjenesten skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt 
som tilsynsfører for barnet. Barnet skal informeres om at det når som helst kan ta opp med 
tilsynsfører eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet eller barneverntjenesten.

§ 9 Utføring av tilsyn og rapportering
Tilsynsfører skal ved utføring av tilsynet ha en uavhengig funksjon i forhold til barne
verntjenesten og fosterforeldrene, men skal samarbeide med barneverntjenesten til beste 
for barnet.

Tilsynsfører skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle 
formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året. Dersom barneverntjenesten 
vurderer forholdene i fosterhjemmet som gode, og barnet samtykker kan barneverntje
nesten vedta at tilsynet skal reduseres til minimum 2 ganger i året for barn som er fylt  
15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.

Tilsynsfører skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som nødvendig, jf. annet ledd 
første punktum. Tilsynet skal tilrettelegges slik at barnet kan ta opp eventuelle problemer 
med tilsynsfører uten at fosterforeldrene er til stede.

Tilsynsfører skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal sendes til 
barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret for at det blir ført tilsyn jf. § 8, 
tredje ledd, og i kopi til barneverntjenesten i omsorgskommunen, dersom det ikke er 
den som har ansvaret.
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Vedlegg 2

Hege Sundt, xxxx, Oslo
Epost: hegesun@online.no
Mobil: 918 17 814 Oslo 25. mars 2009

Til fosterforeldre som skal være med på familiesamlingen X i NFF 
fylkesforening
Prosjekt: Tilsyn for fosterbarn – hvordan opplever fosterbarna at det fungerer
Forespørsel om ditt fosterbarn kan delta i et gruppeintervju om tilsynsførerordningen

Norsk Fosterhjemsforening (NFF) har fått økonomisk støtte av Helse og Rehabilitering 
til å gjennomføre en undersøkelse om fosterbarns opplevelser av tilsynsførerordningen. 
Prosjektet skal gjennomføres i 2009 i samarbeid med Landsforeningen for barneverns
barn (Lfb). Undertegnede er prosjektleder.

De siste årene er det fokusert mye på om fosterbarnet har tilsynsfører og at tilsynsførere 
skal få opplæring.Det er også innhentet synspunkter fra fosterforeldrene om hvordan 
tilsynsførerordningen fungerer. Det er imidlertid lite opplysninger om hvordan foster
barna opplever tilsynet og om de har ønsker om at ordningen skulle ha vært annerledes.

Målsettingen for prosjektet er å sikre barn i fosterhjem bedre levekår gjennom økt 
kunnskapstilfang om tilsynsordningen. NFF mener at en undersøkelse med fosterbarna 
som informanter vil tilføre barnevernfeltet viktig kunnskap om hvordan tilsynsordnin
gen for fosterbarn fungerer i dag, hva som skal vektlegges i opplæringen av tilsynsførere 
og på hvilke områder ordningen kan forbedres.

Det er tilknyttet en referansegruppe til prosjektet med NFF, Lfb, en fostermor, en 
tilsynsfører, en saksbehandler fra barneverntjenesten, undertegnede og prosjektets 
veileder Marit Egge.

Fosterbarn skal intervjues i grupper og så individuelt. Før sommeren 2009 skal vi ha tre 
fokusgruppeintervjuer med fosterbarn – og vi håper å få til et gruppeintervju på NFF x/
fylkesforenings familiesamling.

Og her kommer spørsmålet til dere.
Har fosterbarnet deres lyst til å være med på et intervju sammen med noen av de andre 
fosterbarna når de er på «Familiesamling»? Det vil ta 1–2 timer, litt ut fra alder og hvor 
mye fosterbarna har å fortelle.
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Temaene vi skal snakke om:
•	 Kjenner	barnet/ungdommene	tilsynsfører?
•	 Hva	opplever	barnet/ungdommen	som	tilsynsførers	oppgave?
•	 Hvor	ofte/hvor	lenge	varer	møtene?
•	 Hvordan	skjedde	valget	av	tilsynsfører?	(barnets	medvirkning)
•	 Innholdet	i	tilsynsbesøkene
•	 Forslag	til	endringer	av	ordningen

Hvis dere og fosterbarnet ønsker dette, må det innhentes samtykke fra barnets foreldre 
(den som har foreldreansvaret). For å i vareta taushetsplikten må dette da gjøres på 
følgende måte:
1 Så snart dere finner ut at fosterbarnet vil delta på dette intervjuet, ta kontakt med meg.

Jeg trenger da navn på dere som fosterforeldre og navn på saksbehandler/ barnevern
tjenesten. Av hensyn til taushetsplikten skal dere ikke gi meg fosterbarnets fulle navn 
i denne sammenheng (hvis dere har flere fosterbarn med samme saksbehandler, si 
alder på hvilket barn det gjelder).

2 Jeg kontakter saksbehandler i barneverntjenesten og hører om de kan formidle 
kontakt til den som har foreldreansvaret for samtykke til at barnet deltar i dette 
gruppeintervjuet.

3 Jeg innhenter samtykke (evt. får et nei), og gir dere beskjed.
4 Gruppeintervjuet blir helgen på Familiesamling, ut fra når det passer inn i øvrig 

program.

Det vil ikke bli opprettet noe personregister i denne undersøkelsen og prosjektet er 
meldt til Datatilsynet.

Hvis dere ønsker mer informasjon eller vil diskutere dette meg, ikke nøl med å ta 
kontakt.

På forhånd, takk for hjelpen.

Med hilsen
Hege Sundt
prosjektleder
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Vedlegg 3

Tilsyn for fosterbarn – hvordan opplever fosterbarna at det fungerer
Et prosjekt i 2009/2010 i regi av Norsk Fosterhjemsforening, i samarbeid med 
Landsforeningen for barnevernsbarn, finansiert av Helse og Rehabilitering

Samtykke til å delta i intervju om tilsynsførerordningen
Undertegnede har gitt samtykke til å delta i intervju 16. februar 2010 om mine 
 erfaringer og synspunkter på tilsynsførerordningen.

Jeg er gjort kjent med at mine synspunkter og innspill vil bli behandlet konfidensielt og 
at mitt navn ikke vil bli registrert i forbindelse med datainnsamlingen. Det vil heller ikke 
bli foretatt koblinger av data. Undersøkelsen er meldt til Datatilsynet.

Videre er jeg informert at jeg når som helst kan trekke meg fra intervjuet, og at jeg etter 
intervjuet er fullført kan be om at det jeg har sagt allikvel ikke brukes i datainnsamlingen.

Kontaktperson:
prosjektleder Hege Sundt
epost: hegesun@online.no
mobil 918 17 814
Norsk Fosterhjemsforening; www.fosterhjemsforening.no
Landsforeningen for barnevernsbarn (facebook)
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Vedlegg 4

Intervjuguide for intervju tilsynsførerundersøkelsen, 12–18 år

Introduksjon
Hensikt med undersøkelse
Frivillighet/samtykke
Anonymisering

«Nå» situasjon
«Oppvarmingsspørsmål» om interesser, boforhold, beskjeftigelse osv

Kjennskap til og organisering av tilsynsordningen
Erfaring med organisering av ordningen
– Har du tilsynsfører nå?
– Har han/hun vært tilsynsfører for deg lenge  

(fra du flyttet til fosterhjem – evt. bytte ofte – komme tilbake til)

Kjennskap til ordningen
–  Hvis du sier til en av kameratene dine – jeg må hjem for tilsynsføreren min kommer. 

Og kameraten sa – hva er det, – hva ville du ha svart
– Videre – hva ville du svart hvis de spurte – Hva gjør en tilsynsfører? (oppgaver)
– Hva gjør en saksbehandler i barneverntjenesten da?
– Vet du hvem som er saksbehandleren din?
– Treffer du vedkommende?
–  Vet du om det er noen forskjell på en tilsynsfører og saksbehandler fra 

 barneverntjenesten – og i tilfellet hva er forskjellen?
–  Kan du huske hvordan du fikk informasjon/hvem som fortalte deg om 

 tilsynsførerordningen?
– Har du fått noe skriftlig – Bufetats brosjyrer?

Innholdet i kontakten med tilsynsfører
Tilsynsbesøkende
–  Kan du fortelle meg om siste besøk du hadde med tilsynsfører? 

(er det sånn på hvert tilsynsbesøk)
– Kan du huske hva dere snakket om?
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(Fra Barne og likestillingsdepartementets rapportmal i veileder for tilsynsfører (2006):

Det viktigste ved barnets situasjon i fosterhjemmet nå
– særlige hendelser siden forrige tilsynsbesøk
– spesielle tema/problemstillinger som har stått sentrale ved tidligere tilsyn/rapporter

Situasjonen i fosterfamilien
– kontakt mellom barnet og de øvrige familiemedlemmene, trivsel, gjøremål og aktiviteter
– spesielle problemområder eller konflikter knyttet til atferd, fysisk/psykisk helse

Situasjonen i skole

Venner/fritid

Kontakt/samvær med egen familie

Forhold ved barnets fosterbarns status
– barnevernsaken, fremtidsperspektiv, spesielle sider ved det å være fosterbarn

Vurdering /oppsummering
– tilsynsførers oppfatning av barnets ivaretakelse og utvikling
– særlig oppfølgingsbehov overfor barnet eller fosterforeldre
–  Er det ting du snakker med tilsynsfører om som du ikke snakket med andre om 

(saksbehandler/fosterforeldre)?
–  Hvor ofte/hvor lenge varer møtene?
–  Hvor pleier dere å møtes (sted tilsynsbesøk)?
–  Hvem bestemmer hvor dere skal møtes og hva dere skal gjøre, evt. aktiviteter?
–  Er du alltid alene med tilsynsfører. Hvis ikke – hvem flere var til stede?
–  På tilsynsbesøkene snakker tilsynsfører også med fosterforeldrene dine?

Kontakt utenom tilsynsbesøkene
–  Har du noe kontakt med tilsynsfører utenom de faste besøkene?
–  Hvis ja, hvor mye og på hvilken måte?
–  Har du mulighet til å komme i kontakt med tilsynsfører hvis du ønsket det?
–  Vet du om tilsynsfører får noen informasjon om deg av noen andre enn deg?

Forts. Kjennskap til og organisering av tilsynsordningen

Erfaring med organisering av ordningen
Rekruttering av tilsynsfører
–  Kjente du tilsynsfører fra før?
–  Vet du hvordan det ble valgt ut en tilsynsfører til deg? – ble du spurt om det var noen 

spesielle personer du ønsket dere som tilsynsfører?
–  Husker du hvem som introduserte deg for tilsynsførereren?
–  Kan du huske om det var noen konflikter ved valg av tilsynsfører?
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–  Var saksbehandler sammen med tilsynsfører da du traff tilsynsfører første gang?
–  Har du noen gang ønsket en annen/byttet tilsynsfører. Hvordan ble det eventuelt 

ordnet?
–  Hvis ikke sagt sin mening om valg av tilsynsfører – hvis du hadde fått spørsmål  

om hvem du kunne tenke deg som tilsynsfører – hvem ville du ha foreslått?

Hvis hatt flere tilsynsførere:
–  Hvis du har hatt flere tilsynsførere, kan du huske hvor mange du har hatt?
–  Kan du huske hvordan det eventuelt opplvedes å skifte tilsynsfører?
–  Hvis flere tilsynsførere – hvordan ble du fortalt at tilsynsfører skulle slutte; grunn 

– hvem ga deg informasjon – noe spesielt dere gjorde på siste tilsynsbeøsk før skifte

Resultat
Betydning av kontakten
–  Tror du det har noe å si for deg at du hadde en tilsynsfører å snakke med?
–  Hvis ja, hvorfor? (kom med eksempler)
–  Hvis nei, hvorfor ikke?
–  Hvis du er lei deg over noe som skjer i fosterhjemmet/ noe med familien din/har 

behov for å snakke med noen om det å være fosterbarn – hvem snakker du med da
–  Tenker du på møtene med glede/kjedsommelighet/spenning/likegyldighet?
–  Opplever du at du kjenner tilsynsfører og at tilsynsfører kjenner deg?

Tilsynsrapportene
–  Vet du at tilsynsfører skriver en (tilsyns)rapport etter hver gang hun har møtt deg?
–  Får du informasjon om hva som blir skrevet?
–  Vet du hvem som leser rapportene og hva de brukes til?

Forslag til endringer av ordningen
–  Tror du ordningen har noen betydning for å sikre at barn og unge har det bra  

i fosterhjemmet? Begrunn svaret.
– Hva er det viktigste en tilsynsfører må passe på å få informasjon om?
–  Hvordan kan tilsynsfører på andre måter enn å snakke med barnet/ungdommen få 

informasjon de trenger for å sikre at de har det bra i fosterhjemmet?
– Hvordan tenker du deg at den «perfekte» tilsynsføreren er?
– Hvis du hadde vært tilsynsfører hva ville du ha lagt vekt på da?
–  Har du noen tanker om at tilsynsfører skal være tilsynsfører også etter at en har fylt 

18 år, eventuelt som en støtteperson etter at en har fylt 18 år.



«Mange ser på barneverntjenesten  
som den store stygge ulven som bare er ute etter  

å ødelegge livet ditt istedenfor å hjelpe deg, da tror jeg det er det litt  
viktig med en sånn kontaktperson som har styringa på deg,  

som møter deg regelmessig.  
Kjemien er jo veldig viktig da, ellers er det  

jo ikke noe stas å møte personen i det hele tatt.  
Hvis ungdommen ikke er så flink til å være med på møter og nekter  

å snakke med barneverntjenesten, da er det fint at det  
går gjennom  kontaktpersonen.  … og om det ikke er en kontaktperson 

at det er en tilsynsfører. Men gjerne en som man møter mer enn  
fire ganger i året, for alle trenger jo noen.»

 
Tidligere fosterbarn
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