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Samvær på kort varsel 
Vi har et spørsmål som gjelder sam- 

vær. Vi opplever at barnevernet ber 

oss om å gjennomføre samvær med 

barnets øvrige familie på kort varsel. 

Fosterbarnet har bodd hos oss vel 

ett år og er ni nå. 

Er vi forpliktet til å snu oss rundt på 

kort varsel? Dette er jo vanskelig for 

oss som er en stor familie, som er av- 

hengig av å få logistikken til å gå opp 

for alle barn, både fosterbarn og egne 

barn. Fosterbarnet blir også skuffet 

når han ikke får dra på trening fordi 

det plutselig er avtalt samvær med 

barnets slekt. Som fosterforeldre 

strekker vi oss jo langt for å komme 

barnevern og barnets familie i møte, 

men det er krevende å skulle snu seg 

rundt på kort varsel. Vi opplever at 

barnevernet føyer seg helt etter 

familiens ønsker og ikke setter foten 

ned. 

Svar: 
Vi er enig med dere i at dette ikke høres 

greit ut. Her bør dere be om et møte 

med barneverntjenesten og komme 

frem til en god ordning. 

Du opplyser ikke noe om dette, men 

dersom plasseringen i fosterhjemmet 

beror på et vedtak hvor omsorgen er 

overtatt av barneverntjenesten, en om- 

sorgsplassering, vil reglene for samvær 

etter gjeldende regler og rettspraksis, 

herunder regler i barnevernlov og foster- 

hjemsavtale, gjelde. Samvær fastsettes 

jo av fylkesnemnda. Barnevernet har an- 

svar for organisering i samsvar med dette. 

Fylkesnemndas vedtak er et minimums-

vedtak for samvær og regulerer kun de 

personer som har en rett til samvær med 

barnet. Dersom det er til barnets beste, 

kan barneverntjenesten tilrettelegge for 

mer samvær og med andre personer 

som barnet har tilknytning til, med 

mindre nemnda har fastsatt noe annet. 

Dersom barnet er plassert i fosterhjem 

som en såkalt frivillig plassering, vil bar- 

nets foreldre ha stor påvirkning på sam- 

værenes hyppighet, idet foreldrene her 

beholder både omsorgen og foreldrean-

svaret. Samværsordningen vil her ba- 

sere seg på avtale mellom foreldre 

og barneverntjeneste, hvor foreldre kan 

trekke samtykke til frivillig plassering 

dersom man ikke blir enig om sam- 

værsgjennomføringen. 

Det fremgår av fosterhjemsavtalen dere 

har inngått med barneverntjenesten at 

det skal settes opp en samværsavtale 

for å regulere samværet. En samværsav-

tale settes jo opp nettopp for å skape en 

forutsigbarhet i forhold til samvær i mot- 

setning til impulssavær på kort varsel. 

Denne samværsavtalen skal være et ved- 

legg til fosterhjemsavtalen, og den 

skal evalueres jevnlig med alle berørte 

parter. Ved frivillig plassering gjelder 

fosterhjemsavtalen så langt den passer. 

Samvær
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Dersom barnet er plassert i fosterhjem som en såkalt frivillig plassering, vil barnets foreldre ha stor påvirkning på samværenes hyppighet.
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– SPØR RÅDGIVER –

   Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstelefon har åpent på torsdager mellom 

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

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

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

fagkonsulent@fosterhjemsforening.no

Det er barneverntjenesten som skal 

utarbeide en samværsavtale som angir 

hyppighet, tid og sted og eventuelt 

andre kriterier for samværet. Avtalen 

skal være skriftlig og lages i samar-

beid med fosterforeldre og foreldre, 

og eventuelt andre som skal ha sam- 

vær med barnet, og regulere den prak- 

tiske gjennomføringen og tilretteleg- 

gingen av samværet. Dette fremgår 

av fosterhjemsavtalen, som også ut- 

trykkelig fastsetter at barn som har 

fylt syv år, og yngre barn som er i stand 

til å danne seg egne synspunkter, skal 

gis rett til å uttale seg om samværs-

avtalen. Av avtalen fremgår at utvi- 

delse av samværet eller andre vesent-

lige endringer ikke skal skje uten at 

det er drøftet med barnet og foster- 

foreldrene. Dette er punkter dere bør 

vise til i møtet med barneverntjenesten. 

Samvær er et tema som i høy grad 

står på dagsorden i norsk barnevern 

etter dommene i Den europeiske 

menneskerettighetsdomstolen og 

Høyesteretts avgjørelser i mars i år. 

Barne-, ungdoms- og familiedirek-

toratet har igangsatt et eget referan-

seutvalg som skal gi innspill til ret- 

ningslinjer for fastsettelse av samvær, 

og hvor blant annet Norsk Foster-

hjemsforening også deltar. 

Endring i samvær
Vår fosterdatter på 13 år synes det er 

mer spennende å treffe venner enn å 

dra på samvær med mor. Hun har en 

mor som sørger for gode samvær og 

som er lydhør for jentas behov – og 

en mor som ønsker sterkt å være 

sammen med datteren. Hun har ni 

samvær i året, hvert på fem timer. Vi 

ønsker likevel ikke å presse datteren 

vår til samvær når hun ikke vil. Burde 

samværet bare utsettes, eller er det 

greit å ikke gjennomføre noen av 

samværene slik vi gjør. Til nå i år, har 

to samvær gått ut og to er blitt redu- 

sert med noen timer. Mor har sendt 

oss en e-post der hun skriver at det 

ikke er greit. Vi kommer mellom barken 

og veden, og vi lurer på hva vi bør gjøre.

Svar:
Utgangspunktet er at samvær er en 

rettighet så vel for barnets foreldre 

som barnet selv. Det er en egenverdi 

at man sørger for at barn og foreldres 

kontakt med hverandre opprettholdes. 

Mors rett til samvær kan ikke bare 

avlyses fordi barnet synes det er mer 

spennende å være med venner. Av- 

gjørelsene fra menneskerettighets-

domstolen i Strasbourg har under-

streket betydningen av foreldres rett 

til samvær med barnet.  

Det er barneverntjenesten som har 

omsorgsansvaret for barnet, det er der- 

for viktig å ta opp med barneverntje-

nesten denne situasjonen. Fosterforel-

drene utøver den daglige omsorgen for 

barnet på vegne av barneverntjenesten, 

og fosterforeldrene skal samarbeide 

med barnets foreldre i anledning sam- 

vær med barnet. Det er viktig å avklare 

med fosterdatter hva som er årsaken til 

at hun ikke vil ha samvær, og finne gode 

løsninger som ivaretar retten til samvær 

med mor. Et hovedmål med samvær er 

at disse skal fungere bra for barnet og 

fungere til barnets beste. Det er derfor 

viktig å samarbeide om planlegging og 

gjennomføring av samvær så det blir til 

gode opplevelser både for barnet og 

barnets foreldre. 

Fosterbarnet må forklares hvorfor det 

er viktig å gjennomføre samvær. Foster- 

barnet har rett til å medvirke i egen sak, 

og komme med sine synspunkter, som 

skal vektlegges i tråd med alder og 

modenhet. I Fosterhjemshåndboka skri- 

ver Vigdis Bunkholdt at når barna blir 

tenåringer, må man legge meget stor 

vekt på deres mening, og det er liten 

hensikt å presse ungdom til samvær 

mot deres vilje. Imidlertid er det vansk- 

lig for dem å overskue konsekvensene 

av slike valg.  Bunkholdt peker på at 

det er viktig å hjelpe ungdommen til å 

akseptere situasjonen – at de faktisk 

har to familier, og at dette kan medføre 

sammenstøt mellom barnet og foster-

familien. Da kan dere trenge hjelp fra 

barneverntjenesten for å fange opp 

reaksjoner og avklare konsekvenser. Fosterbarnet må forklares hvorfor det er viktig å gjennomføre samvær.




