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Høringssvar fra Norsk Fosterhjemsforening som gjelder: «Høring – midlertidige 

endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til 

midlertidig kollektiv beskyttelse» 
 

Siden høringsfristen er veldig kort, velger vi å konsentrere høringssvaret rundt forholdene til barn 

som skal bo i fosterhjem.  

Overordnet  
I hovedsak mener vi at barn og unge fra Ukraina ikke skal ha mindre rettsikkerhet eller kvalitet i 
tjenestetilbudet enn norske barn. 
 
Dette er svært sårbare barn fra krigsutsatte områder som vil trenge mye helse- og omsorgsbaserte 
tjenester, og godt utrustede fosterhjem som kan forstå, imøtekomme, håndtere og bistå med å rette 
opp de psykologiske skadene disse barna har blitt utsatt for. 
 
Når en så forferdelig humanitær krise oppstår som følge av krigen i Ukraina, er det flott at norske 
myndigheter innfører hastevedtak og får på plass løsninger for de mest sårbare gruppene: barna og 
de unge. Så må myndighetene ikke gå i fellen med å tenke at hastverk er ensbetydende med 
dårligere kvalitet og rettsikkerhet til disse barna. Her må man bruke de ressurser man har tilgang på, 
både offentlige og private tjenestetilbydere for å få på plass det situasjonen krever. Tenke utenfor 
boksen og bruke digitale verktøy som er tilgjengelige til opplæring og veiledning. Dette vil være 
krevende fosterhjemsoppdrag, krigs traumatiserte barn med smerteuttrykk, annet språk og kultur 
som skal ivaretas.  
 
Her må man skalere opp, og ikke ned for å ivareta både barna og fosterfamiliene. 
 
Opplæring av fosterhjem må ikke utsettes slik det foreslås i høringsforslaget 
Forskning viser at god opplæring av fosterhjem er svært viktig for å unngå utilsiktede flyttinger. 
Det å gi utviklingsstøttende omsorg til krigsutsatte barn vil kreve spesialtilpasset opplæring.   
 
Med nytt statlig modulbasert opplæringssystem må det være mulig å lage spesialtilpassede 
opplæringsmoduler. Digitale opplæringsressurser og digitale samlinger, kombinert med god 
veiledning inn i fosterhjemmet må ikke utsettes, men heller trappes opp når det gjelder et slikt 
komplekst fosterhjemsoppdrag.  
 
Fosterforeldre må opplyses om rolle og realiteten et slikt oppdrag kan innebære, både ift håndtering 
av barnets psykiske helse og atferds uttrykk og hva det krever av omsorgspersonene og deres familie, 
samt hverdagslivet og mandatet de har og rettigheter de ikke har i et slikt oppdrag. 
 
Kultur, identitet og språk er et annet viktig aspekt som må ivaretas både i opplæring og tiltak.  
 
Tilsyn og rettsikkerhet må ha samme standard for barn fra Ukraina som for norske barn 
Det å korte ned kravet til oppfølgingsbesøk og tilsyn er å utsette disse barna for nok en omsorgssvikt.   
Merk faren man har understreket i media mht det å utnytte særskilt sårbare som ledd i 
flyktningkrisen. Ukrainske barn må ha samme rettssikkerhet som norske barn har i fosterhjem mht 
oppfølging og tilsyn.  
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Økonomi og sikkerhet gir stabilitet rundt barnet 
Med barnevernreformen har kommunene fått det økonomiske ansvaret for fosterhjemsomsorgen. Vi 
opplever at tiltak for barn i fosterhjem avsluttes med bakgrunn i en dårlig kommuneøkonomi. Hvilken 
økonomisk garanti får kommunene og fosterhjemmene som skal ta imot barna fra Ukraina?  
 
Det er viktig at fosterforeldrene og deres familie sikres slik at disse ikke løper noen økonomisk og 
juridisk risiko, slik at de kan stå i oppdraget og være en stabil omsorgsbase for barnet som er plassert 
og de ev barn som fra før bor i familien.  
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