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Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening til faglig nasjonal anbefaling om veiledning av ansatte i
barneverntjenestene og barneverninstitusjonene
Vi viser til høringsnotatet.
Norsk Fosterhjemsforening anser utkast som nyttig, konkret, tydelige nok, og hensiktsmessig mht
struktur og innretning. Vi opplever at utkastet konkretiserer dagens praksis slik vi er kjent med fra
enkelte steder.
Vi har noen innspill:
Norsk Fosterhjemsforening peker på at veiledning av barnevernansatte er meget viktig for at barn i
fosterhjem, barnas foreldre og fosterhjemmet får den kompetente oppfølging og de tjenester som
det er behov for. Det er viktig for rettssikkerheten. Vansker i samarbeid mellom barneverntjeneste
og fosterhjemmet kan ofte skyldes uerfarne saksbehandlere og komplekse forhold som krever tett
oppfølging og trygge kontaktpersoner. Også for ansatte selv, kan god veiledning være viktig for å
oppleve seg kompetent i jobben, og mestre den. Det vil ofte være ansatte i barneverntjenesten som
skal veilede fosterforeldrene, og også derfor viktig at ansatte selv mottar god veiledning.
Vi etterlyser bestemmelser som gjelder sikring av ressurser til kommunen mht punktet veiledning av
ansatte. Særlig de mindre kommunene må trolig kjøpe veiledning eksternt. Det bør også gjøres til et
ledd i virksomhetens ulike planer for derved å integreres best mulig som en viktig oppgave i
organisasjonen, samt gjøres til del av internkontroll og årshjul. Ved å ta det inn flere steder sikrer
man i større grad overholdelse av kravet.
Man bør vurdere å fastsette at alle barneverntjenester skal ha en som er ansvarlig for
veiledningstilbudet.
Det er et for lavt minimumskrav til veiledning av barnevernleder med veiledning to ganger i året.
Her bør det også være ekstern veiledning, da man ikke bør veiledes av noen man har personalansvar
for.
Når det gjelder saksveiledning, er det behov for at barneverntjenesten i større grad enn i dag
innhenter kompetanse utenfra i andre fagmiljø mht barn med spesielle diagnoser i fosterhjem. Vi får
inn henvendelser fra fosterforeldre til vår nasjonale rådgivningstelefon for fosterforeldre, som
forteller om kontaktpersoner i barneverntjenesten som ikke har kompetanse på de utfordringene /
diagnosene fosterbarnet har, og omtaler det som om det er et normalt fungerende barn.
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Eksempelvis fosterbarn med autisme, reaktiv tilknytningsforstyrrelse eller andre typer
funksjonsnedsettelser. Saksveiledning vil her ha betydning for omsorgsutøvelsen og forståelse for
barnets behov og tiltak inn i fosterhjemmet, samt det å kunne ivareta tilgang til nyttig veiledning til
fosterforeldrene.
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