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Spør rådgiver

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

Ring våre fagkonsulenter på telefon

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

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

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

Skilsmisse i fosterhjem

Bakgrunn
Det er ikke nødvendigvis barna 
med skilte foreldre som er i mindre-
tall blant klassens barn. Det er bra 
at skilsmissebarna ikke lenger 
trenger å føle seg marginalisert, men 
trist for samfunnet for øvrig at 
mange familier ikke klarer å holde 
sammen. 

Det er likevel ikke til å komme 
ifra at skilsmisser som oftest føles 
svært vanskelig for barna det gjelder. 
Det er stressende for et barn å måtte 
oppleve at familien går i oppløs-
ning, og at en av foreldrene og 
eventuelle søsken, ikke lenger skal 
bo sammen med barnet. For 
fosterbarn som allerede har opplevd 
ett eller flere brudd til nære perso-
ner tidligere, vil det kunne oppleves 
ekstra tungt. 

Skilsmissesaker til 
rådgivningen
Skilsmissesaker er ikke det rådgiv-
ningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening får mest av, men det har i 
årenes løp vært et jevnlig drypp av 
slike saker. Når fosterforeldre 
henvender seg til rådgivningen om 
en kommende skilsmisse i fosterfa-
milien, har de ofte ennå ikke tatt 
kontakt med barnevernet for å 
fortelle om skilsmissen. Det virker 
som om mange fosterforeldre gruer 
seg for akkurat dette. De tar 
kontakt med våre dyktige rådgivere 
for å høre hvordan de skal gå fram 
når dette skal formidles til barnever-
net. 

Noen fosterforeldre tar også 
kontakt med rådgivningstjenesten i 
etterkant av at de har gått fra 
hverandre. Dette fordi de opplever 

at ordningene ikke ivaretar kontakt 
mellom dem og fosterbarnet på en 
god nok måte. 

Her er eksempler på to skilsmissesa-
ker fra rådgivningen:

Henvendelse 1:
Fosterfar forteller at fosterfamilien er 
på vei inn i en skilsmisse. Det er 
bestemt at de biologiske barna skal bo 
en uke hos hver av foreldrene. De 
voksne ønsker at det skal være på 
samme måte for deres fosterdatter på 
12 år. Dette er ikke barneverntjenes-
ten enig i. Kontaktpersons forslag er at 
fosterdatteren deres skal bo fast hos 
fostermor og besøke fosterfar annen-
hver helg. Fosterforeldrene er redde for 
at barna kan oppleve forskjellig 
praksis for barna som urettferdig. 
Fosterfar er dessuten redd for at 
løsningen som barnevernet ønsker, 
skal føre til at han på sikt mister 
kontakten med fosterdatteren. Kan 
barnevernet kreve en slik løsning? 

Svar:
I fosterhjemsavtalen står dette om 
kontakt etter samlivsbrudd:

Hvis det inngås ny avtale med en 
av fosterforeldrene, må barneverntje-
nesten vurdere om fosterbarnet skal ha 
kontakt med den andre fosterforelde-
ren, og eventuelt hvor mye og hva 
slags kontakt det skal være. Det er en 
forutsetning for slik kontakt at alle 
parter blir enige om hvordan kontak-
ten skal foregå og at de inngår en 
avtale om dette, og at de samarbeider 
om denne avtalen. 

Barnevernets oppgave blir å se 
hele fosterbarnets situasjon og gjøre 
en samlet vurdering av hva som er 

Familier i vestlige land står for høye tall på 
skilsmissestatistikken. Blant disse familiene finner vi 
også fosterfamilier. Det trenger imidlertid ikke 
være et større problem med skilsmisser i 
fosterfamilier enn i andre familier. 
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til barnets beste. Dette er krevende for 
barnevernet, og det er viktig å samar-
beide med fosterforeldrene om denne 
vurderingen. 

I fosterhjemsavtalen står dette om 
fosterforeldres rolle ved samlivsbrudd:

Dersom fosterforeldrene skal skilles 
eller bryte samlivet på annen måte, skal 
de så tidlig som mulig informere 
barneverntjenesten og samarbeide med 
barneverntjenesten for å finne en løsning 
som ivaretar fosterbarnet på en så god 
måte som mulig.

Fosterhjemmet og barneverntjenes-
ten må med andre ord samarbeide for 
å finne ut hva som er til fosterbarnets 
beste. Fosterforeldrene er ofte de som 
kjenner barnet best, og da er det helt 
naturlig at deres synspunkter teller 
tungt i den avgjørelsen som tas til 
slutt. Det er også svært viktig å bringe 
inn barnets stemme – enten direkte 
eller via andre hvis barnet er yngre. 

Dere må be om et møte, men 
sannsynligvis er dette allerede tatt 

hånd om av barneverntjenesten. På 
dette møtet må viktige forhold ved 
barnet komme fram, slik at barnever-
net kan ta en så riktig avgjørelse som 
mulig for akkurat dette barnet. 

Det er vanskelig for oss å si noe til 
eller fra når det gjelder hva som er best 
for deres barn, men avgjørelsen må tas 
når alle forhold rundt barnet har 
kommet på bordet og er gjennomdis-
kutert. Den endelige avgjørelsen om 
hva som er best for barnet, skal tas av 
barneverntjenesten. 

Henvendelse 2:
En fostermor tar kontakt og er fortvilet 
fordi hun og mannen skal skilles og 
barnevernet har sagt at de da vil flytte 
barnet. De skal i et møte angående dette 
i nær framtid. Hun er usikker på hva 
hun kan kreve. Fosterbarnet som er 11 
år, har bodd hos dem de siste fem årene. 
Barnet sier til fostermor at hun vil 
fortsette å bo hos henne. Fostermor synes 
det er rart at de da kanskje velger å flytte 

barnet. Det har aldri kommet fram at 
barnevernet har vært misfornøyd med 
plasseringen, sier hun. 

Svar:
Ved samlivsbrudd faller fosterhjemsav-
talen bort. Barneverntjenesten kan 
inngå en ny avtale om plasseringen 
med en av fosterforeldrene dersom det 
anses som barnets beste. 

Fosterforeldre har altså ingen rett til 
å fortsette som fosterforeldre, men i de 
fleste tilfeller vil det være naturlig å 
vurdere om barnet kan fortsette å bo 
hos én av dem. Når barnevernet skal 
vurdere dette, vil barnets tilknytning 
til fosterforeldrene være vesentlig. Det 
lages eventuel en ny fosterhjemsavtale 
med en av fosterforeldrene. 

Det kan være mange grunner til at 
barnevernet velger å flytte et barn til et 
nytt fosterhjem. Å flytte et fosterbarn 
er et stort inngrep i et fosterbarns liv 
da barnet minst én gang tidligere har 
måttet flytte fra sine omsorgspersoner. 
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Dette er barnevernet fullstendig klar over, og de vil ta sine valg på et 
faglig grunnlag.

Når barnevernet velger å flytte et barn fra en fosterfamilie som står 
overfor en skilsmisse, så kan det for eksempel være fordi man tror at det 
vil bli konfliktfylt mellom de voksne etter skilsmissen. Dette er noe som 
er svært skadelig for barna i familien, og kanskje spesielt for de foster-
barna som har levd med konflikter og usikkerhet tidligere i livet. Det vil 
sannsynligvis gjelde mange fosterbarn. Siden forskningen er så tydelig på 
akkurat dette risikomomentet, så vil vi tro at barneverntjenesten også er 
opptatt av dette.

Det kan også handle om noe som fosterbarnet har sagt til barnevernet 
og som gjør at man tror at en skilsmisse vil bli vanskelig for barnet. Det 
kan ellers være at barnevernet ikke har vurdert plasseringen som hensikts-
messig og god nok selv om dette ikke har kommet fram. Det er i så fall 
noe som er i strid med den åpenhet som en barneverntjeneste bør ha 
overfor fosterfamilien.

Fosterforeldre kjenner barnet godt, og det er kanskje de som best kan 
bringe fram overfor barnevernet, barnets innerste tanker og følelser. Det 
er ikke alltid at barnet klarer å gjøre det selv. Hvis kontaktperson ikke har 
et nært forhold til barnet, kan det være vanskelig å få dette fram, og da 
har de bare fosterforeldre og uttalelser fra barnet å støtte seg på i sin 
avgjørelse. At de voksne som har ansvar for fosterbarnet setter seg ned 
sammen og snakker åpent og ærlig om barnets behov, vil være helt 
essensielt. Hvis det er hensiktsmessig, bør også barnets foreldre delta på 
et slikt møte. Møtes agenda må være å få fram mest mulig riktig forståelse 
for barnets situasjon. Barnets stemme må også bringes inn før avgjørelsen 
tas. Først da kan barnevernet fatte en beslutning som er mest mulig riktig 
for akkurat dette barnet.

Unngå konflikter
Skilsmisseforskningen viser at barn med skilte foreldre, har en forhøyet 
risiko for å få en skjevutvikling etter skilsmissen. Denne utviklingen kan 
ende opp med at barnet får sosiale eller emosjonelle problemer, eller at 
slike problemer blir forverret. 

Den samme forskningen viser at det som har størst betydning for 
skjevutvikling hos skilsmissebarna, ikke nødvendigvis er selve skilsmissen, 
men hvordan de voksne forholder seg til hverandre etter bruddet. Det 
betyr at det som gir størst risiko, ikke er selve skilsmissen, men konflikter 
mellom voksne i ettertid. Derfor må voksne gjøre alt de kan for å unngå 
slike konflikter.

At det fort kan bli konflikter, vet vi fra alle sakene som ender i rettssys-
temet etter skilsmisser. Spesielt handler dette om hvor barna skal bo og 
kontakt etter skilsmissen. 

Hvis vi kan snakke om gode eller dårlige skilsmisser, så vil i hvert fall 
en dårlig skilsmisse være en med konflikter mellom de voksne. Slike 
skilsmisser vil være ekstra belastende for fosterbarna å stå i – og det kan 
være at flytting til et nytt fosterhjem er det beste. Det sier noe om 
viktigheten av å unngå konflikter mellom de voksne i kjølvannet av en 
skilsmisse.

• Av Åse L. Larsen, redaktør

Hvert år i august blir det arrangert en 
politisk uke i Arendal.  Der kan man 
delta for å formidle kunnskap om det 
samfunnet vi lever i – eller bare være 
der for å lytte til hva andre har å si og 
lære av disse. Dette arrangementet har 
fått navnet Arendalsuka (AU).

Det handler om samfunnsinteresse 
og -deltagelse, og for å bli ansett som 
en viktig samfunnsaktør, så må man 
være på plass i Arendal i august. Norsk 
Fosterhjemsforening har vært en aktiv 
aktør på denne viktige arenaen de fire 
siste årene. 

I det store og det hele handler 
Arendalsuka om formidling – om 
historiefortelling. Det er ikke lov til å ta 
betalt for å fortelle sin historie på 
denne viktige arenaen. Den skal 
formidles til alle som ønsker den – gra-
tis og tilgjengelig – uansett lommebok 
og funksjonsnivå. Arendalsuka er derfor 
i demokratiets ånd. 

Historikk
Arendalsuka hadde sin debut som 
viktig samfunnsarena i 2012. Siden har 
det blitt et større og større arrange-
ment. Arrangementet ble i sin tid 
etablert ved hjelp av sponsorer og på 
privat initiativ. Initiativtaker og leder 
for programkomiteen er den tidligere 
SV-politikeren Øystein Djupedal.

I løpet av Arendalsuka fortelles 
historier på forskjellige måter: via 
konferanser, debatter, diskusjoner, 
stands og utdelinger. Selve temaene og 

Arendalsuka er en årlig 
nasjonal arena hvor 
aktører innenfor politikk, 
samfunns og næringsliv 
møter hverandre og folk, 
og hvor politikk blir 
debattert og utformet. 
Egentlig handler det om å 
fortelle ærlige historier om 
det samfunnet vi lever i. 

Arendalsuka – det handler om historiefortelling




