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Innspill til partiprogrammet fra Norsk Fosterhjemsforening 
 
 
Partiet vil styrke fosterhjemsomsorgen  

• Å investere i å sikre fosterbarn trygge utviklingsstøttende tiltak er et av  
samfunnets viktigste oppgaver. Samtidig er det samfunnsøkonomisk det viktigste vi gjør å ivareta 
at barn kan mestre livet. 

 
 

Partiet vil øke rekruttering av fosterhjem, å satse på fosterhjem er å satse på forebygging.  

• Det er i kommunale fosterhjem de fleste barn bor som ikke kan bo med foreldre.  Fosterhjem gjør 
en uvurderlig jobb med å ivareta samfunnets mest sårbare barn, hindre en skjevutvikling og 
hjelpe til livsmestring. Å satse på fosterhjem fremfor institusjon sparer samfunnet for store 
kostnader. Skal dette være forsvarlig må fosterhjem støttes og sikres for ivaretagelse av barna.  

 
Partiet vil hindre det høye tallet av ikke planlagte flyttinger 

• Et fosterhjemsoppdrag krever skreddersøm av tiltak slik at fosterhjemmet klarer å stå i 
oppdraget og gi tilpasset omsorg.  Dette stiller krav til tverrfaglige offentlige tjenester av høy 
kvalitet og forsvarlige rammebetingelser.  

 
 
 

Partiet vil bidra til dette ved å jobbe for følgende:  
 

Helhetlig gjennomgang 
- Partiet vil sikre en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen i nær dialog med 

fosterhjemmene. 
 
Styrke rettssikkerhet for barn i fosterhjem og fosterhjemmene 

- Det må utredes hvordan dette kan ivaretas. Fosterhjemsomsorg er kjernen i velferdsretten, men 
mangler grunnleggende rettssikkerhetsgarantier.  Alt er i dag basert på en privatrettslig kontrakt hvor 
fosterhjem mangler klageadgang, og hvor kontrakten ensidig og vesentlig kan endres av 
barnevernstjenesten underveis. Fosterhjemmet er prisgitt den saksbehandler man møter uten regler 
som sikrer forutsigbarhet, uten klageadgang, kontradiksjon og innsynsrett i saken. Drastiske tiltak 
som akuttflytting av fosterbarn ut av fosterhjemmet kan i dag besluttes uten at avgjørelsen 
overprøves.  Fosterforeldre må sikres forutsigbare lovhjemlede rammevilkår. 
 
Sikre rett tiltak 

- Partiet vil sikre at barn får rett tiltak gjennom lovfesting av at alle barn skal få en tverrfaglig, 
spesialisert kartlegging av sitt behov innen helse og omsorg, samt mestringsnivå. (Iht CARE 
modellen.) Basert på en slik kartlegging, kan man iverksette tiltak tilpasset hvert enkelt barn og 
familie. 
 
Sikre rett og nødvendig kompetanse og kapasitet, samt økonomisk handlingsrom 

- Partiet vil sikre at staten skal ha ansvar for kvalitet på tjenestene selv om kommunene er delegert 
myndighet i fosterhjemsomsorgen. 
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Staten må ta ansvar for overføring av kompetanse inntil kommunene er i stand til å overta alt ansvar 
og oppgaver som barnevernsreformen fører med seg. Staten må garantere at fosterhjemmene får 
forsterkning de trenger selv om refusjonsordningen avvikles. 
 
 
Ingen fosterhjem skal tape økonomisk på å ta på seg et fosterhjemsoppdrag 

- Partiet vil jobbe for at omkostninger og risiko forbundet med å påta seg et fosterhjemsoppdrag må 
bæres av samfunnet og ikke av det enkelte fosterhjem. 
 

- Sikring av bemanningsnorm i barnevernet 
Partiet vil jobbe for at det sikres at saksbehandler følger opp et begrenset antall fosterhjem slik at 
man kan følge opp tilstrekkelig. Fosterhjem trenger skreddersøm og behov kan variere med barnets 
utvikling og hjemmets utfordringer. 
 

- Ettervern må sikre trygg overgang til voksenlivet 
Partiet vil jobbe for at barn i fosterhjem må sikres rett til et hjem og tilpassede tiltak også i etterverns 
fasen frem til 25 år. Ingen ungdommer i fosterhjem skal sluses over på NAV tiltak, men ha det likt 
andre ungdommer hvor hjemmet er en trygg base. Fosterforeldrene skal tas med som en viktig 
partner sammen med ungdommen i planlegging av ettervernstiltaket. 
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