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Til 

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet    8. februar 2022 
hoering.tilskudd@bufdir.no  
 

 

Høringssvar – høring tilskudd til organisasjoner i barnevernet og høring tilskudd til 

utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 2021/51683  
 

Norsk Fosterhjemsforening takker for muligheten til å komme med innspill til begge ordningene: 

- forslag til forskrift om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet 

- forslag til forskrift om tilskudd til organisasjoner i barnevernet 

Innledning 

Barnevernsfeltet er under stadig utvikling. Som en viktig del av dette utviklingsarbeidet er bidraget 

fra de frivillige organisasjonene på området. Systematisert innhenting av brukerkompetanse, 

brukermedvirkning, likepersonaktivitet, påvirkningsarbeid, metode utvikling, prosjektinnsats, m.m. er 

et vesentlig og viktig bidrag til å høyne kvaliteten i alle ledd av barneverntjenestens arbeid.  

I den senere tid har vi sett at forespørsler til de frivillige organisasjonene fra fagfeltet, myndigheter 

og forsking har økt. Dette antar vi både er en anerkjennelse av organisasjonenes brukerkompetanse 

og verdien av det arbeidet man gjør på feltet.  

Det er derfor viktig at det også blir tydeligere gjennom ordningene som her er på høring, hvordan 

man med mer transparens kan vurdere om rammetilskuddet fra statsbudsjettet til ordningene er 

tilstrekkelige. Det vil antas at behovet for driftsmidler blir større, med flere forespørsler om bl.a. 

både lokal, regional og nasjonal brukermedvirkning, og flere utviklingsprosjekter som trengs. Det 

ligger i organisasjonenes natur å kunne påvirke slike økonomiske rammer, og i dag oppleves dette 

som noe som må gjøres litt i blinde. Det er i dag lite kjent om de utdelingene som skjer er mye eller 

lite begrenset av overføringen fra statsbudsjettet til ordningen, og uklart hvordan de ulike kriteriene 

vektes og vurderes. Dette er et viktig bakteppe for våre innspill nedenfor om vekting og transparens.  

Innspill 

- Foreningen opplever at det er gjort en god rydde jobb, en tydeliggjøring av begge 

ordningenes kriterier for måloppnåelse, og kriterier for utdeling.  

 

- Videre opplever vi at det er tatt et viktig grep i høringsutkastet om tilskudd til organisasjoner 

i barnevernet, paragraf 3 ved at man anerkjenner at det er viktig for måloppnåelse at 

organisasjonen i sin drift skal «legge til rette for målgruppens mulighet til å påvirke og delta i 

organisasjonen».  

Vi mener at dette punktet er så viktig i seg selv, at det bør være et eget kriterium, et eget 

kulepunkt under paragraf 3. At man som bruker- og interesseorganisasjon har en 

demokratisk struktur, med muligheter for medlemmene til å engasjere seg og få sine 
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meninger og engasjement hørt og brukt, anser vi som en stor samfunnsverdi i seg selv innen 

frivilligheten. Det er også godt kjent at det krever mer ressurser å drifte en demokratisk 

drevet medlemsbasert bruker- og interesseorganisasjon, enn f.eks. en stiftelse eller annen 

ordning uten demokratisk oppbygning. Dette kriteriet bør bli vurdert som en viktig parameter 

i seg selv ved vurdering av driftstilskudd. 

- Det vi savner i utkast til forskrift om tilskudd til organisasjoner, er en større tydelighet i 

hvordan de ulike kriteriene skjønnsmessig vurderes, har de ulike kriteriene f.eks ulik verdi? 

 

- Vi ønsker også mer transparent innsyn i hvordan de ulike kriterier for utdeling vektes i 

vurderingen av utdeling av tilskudd. Særlig med utgangspunkt i det bakteppet som er 

beskrevet i innledningen – å kunne påvirke rammen som staten bevilger til ordningen i sin 

helhet. 

 

Takk igjen for muligheten til å komme med disse innspillene, og ta gjerne kontakt dersom det er 

uklarheter eller ønske om mer informasjon.  

 

Med vennlig hilsen 
Norsk Fosterhjemsforening 
 

 
 
Tone Granaas 
Generalsekretær 
 

 

 

  


