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Familie- og kulturkomiteen 

Stortinget 

E-post: familie-kultur@stortinget.no                   Oslo 15.10.20 

 

Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening 

 til Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 

 

Norsk Fosterhjemsforening spiller med dette inn følgende punkter til budsjettet:  

2.3.12 Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet, Post 71 Utviklings- og 

opplysningsarbeid 

Ferdig implementering av det nasjonale prosjektet brobyggerprogrammet RAUSHET 

Tiltak for at barneverntjenesten lykkes i å oppfylle lovkrav i fosterhjemsarbeidet. 

Programmet gir viktig bidrag for å få til gode samvær og til å realisere Norges forpliktelser 

etter EMD dommene mot Norge.  Programmet er utviklet av Norsk Fosterhjemsforening og 

gir verktøy til foreldre, fosterforeldre og barneverntjenestene – hver for seg og i fellesskap – 

som bidrar til at de lykkes med å gi barnet rom til egenutvikling og identitetsbygging, bedre 

enn de ville gjort alene.  

Vi ber om at regjeringen finner rom til å øremerke støtten til dette programmet med 2,5 

millioner pr år i 2021 og 2022.  

 

2.3.12 kap 854 tiltak i barne- og ungdomsvernet, post 21 spesielle driftsutgifter  

Aldersgrense for ettervern utvides fra 23 til 25 år. Det er satt av 24 millioner i budsjettet, 

som ikke er tilstrekkelig om ettervern skal ha en realitet. 

Vi ber om at det satses på ettervern slik at det får et reelt innhold med tilstrekkelig 

finansiering. Ettervern må gjøres til en rettighet med et innhold som hjelper ungdom til å få 

fotfeste i voksenlivet.  
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Iht data hentet fra KS.no går det frem at i 2015 var det per 31.12.15 et antall på 

2542 ungdommer mellom 19-23 år som hadde ettervern. Hvis en ser på tilsvarende tall for «i 

løpet av året», var det 3970 19-23 åringer i 2015 som hadde ettervern. Hvis en også 

inkluderte 18-åringene, var det totalt 3721 ungdommer per 31.12.15. 

Etter våre beregninger vil 24 mill per år gi 117 ungdommer et hybeltiltak med oppfølging av 

vertsfamilie i året om man operer med kostnad på 17.000 i måneden til dette (leie og 

oppfølging fra familien). Ettervern handler om skreddersøm til den enkelte, men siden det 

ikke finnes andre utregninger tilgjengelig, velger vi denne utregningen som et realistisk 

eksempel. Med dette som utgangspunkt blir behovet for midler for å gjøre ettervern tilbudet 

reelt i kommunene MYE mer enn 24 mill.  

Norsk Fosterhjemsforening ber om at det avsettes et vesentlig høyere beløp enn 24 

millioner, og ber om at komiteen får innsyn i utregning av foreslått tall i statsbudsjettet 

og hvor mange unge voksne dette er ment å dekke et tilbud til, og hvor mange som 

faktisk er i ettervern målgruppen. 

 

Utgiftskapittel: 800 – 882, 2530 Bedre helsetjenester til barn i barnevernet ved bedre 

kartlegging av helseutfordringer gjennom rutinemessig, tverrfaglig utgreiing av barn 

som er plasserte utenfor heimen. 

20 mill. kroner foreslås til utvikling av rutinemessig, tverrfaglig helsekartlegging av barn som 

vurderes flyttet ut av hjemmet, hvor av 5 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets 

budsjett og 15 mill. kroner over Barne- og familiedepartementets budsjett. 

Skal alle barn som er plassert, eller vurderes plassert, utenfor hjemmet få et tilbud om 

kartlegging, bør det være rundt 30 tverrfaglige team på landsbasis, bygget på modellen 

CARE, Children at Risk Evaluation.  Med fire stillinger, kontorer og driftsbudsjett er det ca 5 

mill per team. Dette utgjør en investering ved full implementering på 150 millioner. 

Vi anser dette tiltaket som særdeles viktig og ber om at Komiteen avsetter 50 mill til 

dette arbeidet i 2021, slik at man kan starte implementering og opptrapping i 2021.  
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2.3.12 kap 854 tiltak i barne og ungdomsvernet post 61 utvikling i kommunene  

Norsk Fosterhjemsforening er bekymret for at årets budsjett ikke gir kommunene midler til å 

forberede ansvars endringene i barnevernreformen som skal tre i kraft i 2022. Her kan vi 

referere til rapporten fra SOS barnebyer hvor 85 barnevernsledere har svart på spørsmål om 

hvordan de opplever sin evne til å levere de tjenestene de skal i dag, og hvor godt rustet de 

opplever å være for reformen som trer i kraft i 2022. Her oppgir halvparten at de ikke er godt 

nok rustet.  

Regjeringen vil lansere en fosterhjemsstrategi i 2021.  Foreningen peker på at denne 

strategien er opplyst å være «proveny nøytral» dvs at man ikke har økte midler og må basere 

seg på dagens nivå. Foreningen peker på at det krever økt økonomisk satsing på feltet om 

man kan avhjelpe behovene på fosterhjemsområdet. Vi viser til vår brukerundersøkelse 

redegjort for nedenfor.  

 Foreningen ber om en vesentlig økning av posten som setter kommunene i stand til å 

sikre situasjonen for barn i fosterhjem og deres omsorgsgivere og forberede seg på økt 

ansvar som følge av barnevernreformen. Vi ber også om at midlene øremerkes.  

 

Medlemsundersøkelse vedr årsak til brudd/nesten brudd i fosterhjemsoppdraget 

Vi viser til brukerundersøkelse foretatt blant våre medlemmer høst 2020. Formålet med 

brukerundersøkelsen har vært å belyse hva som har vært årsak til brudd/ nesten brudd og 

konsekvenser av dette. 

Brukerundersøkelsen viser at det må satses betydelig økonomiske ressurser for å forbedre 

feltet slik at man ivaretar barn i fosterhjem og fosterhjemmene.   

Hovedpunkter i brukerundersøkelsen:  

Rundt 350 fosterhjem har besvart spørreundersøkelsen. Her gjengis et kort sammendrag av de 

viktigste punktene:  

• 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)  
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o Flere svarer at det var alt for store utfordringer som de som et privat hjem ikke 

kunne håndtere.  Konsekvensen av brudd var for mange fosterforeldre og hele 

familien å stå i stor sorg, utmattelse, flere opplyser å bli syke av påkjenningen. 

Det går frem at brudd i flere av tilfellene skjer helt uten forvarsel. Det 

beskrives belastning med å få beskyldninger mot seg man ikke kan forsvare 

seg mot og som er urettmessige. Det beskrives samlivsbrudd /skilsmisser 

grunnet utfordringene man har stått i over tid. Flere beskriver at de står uten 

jobb og lider inntektstap. 

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

o Som begrunnelse pekes på dårlig samarbeid med barneverntjeneste, og 

opplevelse av å bli dårlig behandlet, det å bli påført økonomisk tap, og det å ha 

lite rettigheter som fosterforelder. Det pekes på at det etter deres erfaring ble 

en altfor stor belastning for en vanlig familie. De som ønsker å fortsette å være 

fosterhjem beskriver at det viktigste for dem er kjærligheten til barnet og en 

utrolig meningsfull oppgave, og at det er viktigere enn det at mye for øvrig 

ikke fungerer.  

 

Vi vedlegger til orientering selve brukerundersøkelsen.  

Med vennlig hilsen  

Norsk Fosterhjemsforening 
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