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Muntlig innspill i budsjetthøring 20. oktober fra Norsk 

Fosterhjemsforening, ettersendes skriftlig pga tekniske problemer med 

lyden under selve høringen.  

Kjære komitemedlemmer - takk for denne muligheten. Mitt navn er Marianne Oftedahl og jeg 

representerer Norsk Fosterhjemsforening.  

Vi ønsker å bidra til at Norge lykkes med fosterhjemsarbeidet – vi har brukerkompetansen og 

representerer unge og voksne i 3400 fosterhjem. 

Resultatet fra brukerundersøkelsen som er sendt dere viser at det må satses betydelig 

økonomiske ressurser inn i fosterhjemsfeltet og styrke fosterhjemmenes rettigheter og rolle, 

slik at man ivaretar barn i fosterhjem på en langt bedre måte enn i dag. 

Jeg leser opp noen hovedpunkter fra de 350 svarene i undersøkelsen:  

• 39 prosent svarer at de i svært liten grad eller i liten grad har fått tilstrekkelig 

informasjon om barnet i forbindelse med å skulle bli fosterhjem.   

• 33 prosent svarer at ja eller vet ikke på om institusjon ville vært et bedre tiltak for 

fosterbarnet.  

• 49 prosent forteller at de har opplevd at fosterhjemsplasseringen måtte avsluttes. 

(Kun 20 av familiene som responderte oppgav tilbakeføring til foreldre som årsak)  

• 64 prosent svarer nei eller vet ikke om man kan tenke seg å bli fosterhjem på nytt. 

Når skal man ta konsekvensen av det fosterhjemmene sier?! 

- Manglende helsekartlegging i forkant av plassering, gir store konsekvenser for 

fosterhjemsoppdraget. Det er vanskelig å si hva omfanget er i oppdraget og hva dette 

barnet faktisk trenger av utviklingsstøttende omsorg og andre tiltak. Kjære komite, vi 

ber om 50 mill til dette arbeidet i 2021.  

- Staten har ansvaret for fosterhjemsomsorgen, selv om det delegeres ut til kommunene. 

50% av barnevernsledere er bekymret og vet ikke hvordan de skal kunne håndtere og 

ta dette ansvaret, slik det kommer frem i en rapport fra SOS barnebyer. Det er høy 

turnover i barnevernet, og mange kommuner sliter med oppfølging. Det gjør også at 

fosterhjem strever med samarbeidet med barnevernstjenestene, får liten kontinuitet og 

det de trenger for å stå i oppdraget. Fosterhjem har ingen rettigheter til å ivareta 

omsorgen for barnet, og barnet blir ekstra skadeildene med et samarbeid som er 

krevende, og kan føre til en utilsiktet flytting. Ettervern mangler et skreddersydd og 

godt innhold i veldig mange kommuner, og det pga økonomi. Kjære komite – vi ber 

om en vesentlig økning av rammen til kommunene innen feltet og at dette øremerkes.  

Svarene fra vår brukerundersøkelse viser det triste faktum at: 64 prosent, - 64 prosent- kjære 

komite, svarer nei eller vet ikke om man kan tenke seg å bli fosterhjem på nytt. 

Hva gjør Norge uten fosterhjemmene?!? 
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Vi ønsker å bidra og har under implementering det nasjonale prosjektet 

Brobyggerprogrammet Raushet, der vi samarbeider med Organisasjonen for 

Barnevernsforeldre, OBF.  Dette er et direkte tiltak for at barneverntjenesten lykkes i å 

oppfylle lovkrav i fosterhjemsarbeidet, og gir viktig bidrag for å få til gode samvær og til å 

realisere Norges forpliktelser etter EMD dommene mot Norge.  

Vi ber om at komiteen finner rom til å avsette 2.5 millioner hvert år, i 2021 og 2022, til ferdig 

implementering av det nasjonale prosjektet Brobyggerprogrammet Raushet. 

Takk! 

Med vennlig hilsen 
Norsk Fosterhjemsforening 
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