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– SPØR RÅDGIVER –

                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.

Rådgivningstjenesten har 

registrert flere henvendelser 

med fokus på utfordringer i 

forbindelse med samvær. 

Det er viktig å etablere et godt sam- 

arbeid rundt barnet mellom foreldre 

og fosterforeldre. 

Dette arbeidet har høy prioritet i 

Norsk Fosterhjemsforening og det 

arbeides aktivt med dette gjennom 

Brobyggerprosjektet.

Det at rådgivningstjenesten mot- 

tar flere henvendelser i tilknytning til 

samvær, kan ha sammenheng med 

de dommene som har blitt avsagt i 

Den europeiske menneskerettighets-

domstolen (EMD) i Strasbourg, hvor 

Norge har blitt felt blant annet for 

ikke å ha hatt tilstrekkelig fokus på 

tilretteleggelegging for samvær mel- 

lom barnet og foreldrene.

Artikkel 8 i Den europeiske men- 

neskerettighetskonvensjonen (EMK) 

fastslår at alle har «rett til vern om 

privatlivet og familielivet». Dommene 

som er avsagt i EMD, legger føringer 

som barneverntjenesten må ta hen- 

syn til i sine vurderinger. Overordnet 

dreier det seg om en avveining mel- 

lom foreldres rettigheter og barns 

behov for beskyttelse. Dette er kre- 

vende vurderinger.

Det foreligger flere studier om be- 

tydningen av samvær mellom foreldre 

og fosterbarn uten at disse kan vise 

til klare sammenhenger mellom sam- 

vær og barnets utvikling hva angår 

skolegang, trivsel og utvikling – noe 

som ikke er så merkelig ettersom de 

individuelle variasjonene er store.

Hvor går grensen mellom å sikre 

foreldres rettigheter og barnets 

rettigheter?

Henvendelsen under illustrerer 

denne problematikken

Problemstilling:
Et barn som går i «småskolen» har 

ikke hatt regelmessig samvær med 

foreldrene siste årene. Høsten 2019 

ble fosterforeldrene informert av 

barneverntjenesten om at det ville bli 

lagt opp til fire samvær med tilsyn i 

året. Barnet fikk svært sterke og 

alvorlige psykiske og fysiske reaksjo- 

ner etter samvær som det tok lang 

tid «å reparere». Fostermor har for- 

ståelse for betydningen av å ha kon- 

takt med biologisk familie, men er 

fortvilet og i villrede når hun ser 

barnets alvorlige reaksjoner.

Svar:
Det skal lages en samværsavtale og 

barn som har fylt syv år eller yngre 

som er i stand til å ha egne syns-

punkter, skal gis rett til å utale seg.

En god samværsordning må være 

til barnets beste. Det forutsettes at 

barneverntjenesten følger nøye med 

på hvordan barnet reagerer på sam- 

været. Derfor er det viktig å drøfte 

situasjonen med barneverntjenesten, 

skole og øvrige samarbeidspartnere.   

En veileder kan være Barnekon-

vensjonen artikkel 9, nr. 3:

«Partene skal respektere den rett 

barn som er atskilt fra en eller begge 

foreldrene har til å opprettholde per- 

sonlig forbindelse og direkte kontakt 

med begge foreldre samtidig med 

mindre dette strider mot barnets 

beste».

Samvær
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                                 Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 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.

Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon har åpent på torsdager mellom 

klokken 09.00 og 15.00. Ring våre fagkonsulenter på telefon 23 31 54 00

Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 

på forhånd sende dette i en e-post til rådgiverteamet. 

fagkonsulent@fosterhjemsforening.no

Rådgivningstjenesten mottar 

henvendelser knyttet til utfor- 

dringer med å få avtaler på 

plass. Det kan virke som utfor- 

dringene er spesielt store når 

det gjelder slekt- og nettverks- 

plasseringer. Disse opplever 

det spesielt vanskelig å kreve 

fordi de ikke vil oppfattes 

som at de tar imot barnet på 

grunn av penger. 

Ofte skjer en plassering hos slekt eller 

nettverk akutt.

Problemstilling:
Et barn blir akuttplassert hos slekt 

som ikke har fått noen avtale eller 

opplysninger om utgiftsdekning. Det 

dreier seg om en frivillig plassering. 

Det eneste de har fått er et vedtak 

om at de er beredskapshjem uten 

noen økonomisk godtgjøring. De er 

naturlig nok opptatt av barnets frem- 

tid og opplever uvissheten som en 

belastning. De stusser over at de ennå 

ikke får noen økonomisk kompen- 

sasjon, noe de trenger på grunn av at 

plasseringen medfører større utgifter.  

Svar: 
Rammebetingelser må være uavhen-

gig av om det er en ordinær eller 

slekts- og nettverksplassering. 

Beredskapshjem skal bidra til en 

best mulig ivaretagelse i en akutt-

situasjon og sikre at barneverntje-

nesten har et godt grunnlag for 

videre vurdering av hva som er best 

for barnet. 

Når slekt eller nettverk påtar seg å 

være beredskapshjem i en krisesitua-

sjon, skal barneverntjenesten følge 

opp for å sikre et best mulig utgangs-

punkt videre for barnet. Økonomisk 

kompensasjon er en del av dette. Der- 

som man tar utgangspunkt i utgifts-

dekningen de statlig beredskaps-

hjemmene får for barn mellom 0-18 år 

er dette ca. 8.900,-.

Når fosterforeldre har uklare og 

usikre rammebetingelser, er dette et 

lite konstruktivt utgangspunkt for et 

godt samarbeid til barnets beste. 

Ettersom det foreligger et vedtak 

på at de skal være beredskapshjem, 

må de få økonomisk kompensasjon i 

tråd med retningslinjene som gjelder 

for beredskapshjem. Beredskaps-

hjemmet må ta kontakt med barnevern- 

tjenesten for å få dette på plass så 

snart som mulig. 

Slekt- og 
nettverksplasseringer


