
  

 
 

   
 

           

Innspill til Statsbudsjettet 2023 til Familie- og kultur komiteen  

 Prop 1 S ( 2022 – 2023) Statsbudsjettet 2023  

 

Norsk Fosterhjemsforening Norsk Fosterhjemsforening har innspill til Prop. 1 S (2021-2022) for 

Barne- og familiedepartementet knyttet til kommunalt barnevern i kapittel 854 post 60 og til statlig 

barnevern i kap 855, post 01 og 22. 

Vi representerer i overkant av 3000 fosterhjem og stemmene til alle medlemmene i fosterhjemmet. 9 

av 10 barn som ikke kan bo med sine foreldre bor i fosterhjem. Foreningen er den største 

brukerorganisasjonen i barnevernet.  

Overordnede problem som statsbudsjettet må løse: 

• Norge mangler fosterhjem, barn står i kø med livene sine på vent. 48 prosent av 

fosterforeldrene i Fosterhjemsundersøkelsen 2022 er usikre eller vil ikke anbefale andre å bli 

fosterforeldre. 

• 25% av barna flytter 5 ganger eller mer. Uplanlagte flyttinger er en stor belastning for barna, 

og koster samfunnet mellom 1.1 og 5.7 millioner de første 12 månedene (kilde Oslo 

Economics) 

 Vi er veldig bekymret for at forslag til statsbudsjett 2023 ikke sikrer samfunnets mest utsatte barn. 

I tider med høy økonomisk usikkerhet i budsjettet og store innstramninger, er det av fundamental 

betydning at statsbudsjettet sikrer finansering av tiltak og tjenester til samfunnets aller mest utsatte 

barn, både statlige og kommunale tiltak.  

Vi opplever kommuner som er presset i økonomi, og som iverksetter sparetiltak, både tiltak som barn 

i fosterhjem har behov for og unge under ettervern. Pressede kommuner har problem med å gi gode 

tjenester til barnas foreldre, til barna i fosterhjem og til fosterhjemmene.  

At fosterhjem selv må ta mye av økonomiske risiko er en av grunnene til at flere fosterforeldre ikke 

kan anbefale andre å bli fosterhjem, eller at de selv ønsker å gjenbrukes som fosterhjem for et nytt 

barn. Fosterhjem sparer samfunnet for betydelige ressurser kontra opphold på institusjon, og er et 

foretrukket tiltak for de fleste barna som ikke kan bo hjemme med sine foreldre. Det er god økonomi 

å sikre stabile omsorgsvilkår rundt barn i fosterhjem. 

 

Konkrete innspill som vi ber komiteen ivareta i Statsbudsjett 2023: 

1. Foreningen viser til statsbudsjett innspill fra Barneombudet til Familie- og kulturkomiteen 

som vi stiller oss bak. 

2. Kuttene på 280 mill i statlige Bufetat tiltak er ikke kunnskapsbaserte, og må reverseres.  

3. At Bufetat gjennom merknad i budsjettet gis bistandsplikt til å sikre kommunene de 

spesialiserte fosterhjem og statlige tiltak barna trenger. 



  

 
 

   
 

Vi vet ikke nok om grunnen til lavere etterspørsel. Vi vet at mange kommuner trenger bistand 

fra Bufetat. Når private aktører skal fases ut, må Bufetat også få bistandsplikt av spesialiserte 

tiltak. Vi opplever at barn med store behov plasseres i ordinære kommunale fosterhjem da 

spesialiserte fosterhjem -statlige tiltak - er blitt et trangt nåløye. Kommunene kan etter 

lovendring i år fra neste år heller ikke selv kjøpe fosterhjem de trenger fra private 

leverandører. Kutt uten forankring i barnas behov og kunnskap om årsak er ikke forsvarlig.  

4. Statsbudsjettet må fullfinansiere fosterhjemsstrategiens statlige anbefalinger i alle 

kommuner, samt dekning av tjenestepensjon for frikjøpte fosterforeldre. 

 

I hvilken grad sikrer budsjettet at kommunene har til rådighet tilstrekkelig midler til de 

forsterkningstiltak som barnet trenger i fosterhjemmet, slik som spesialisert veiledning, 

avlastning, frikjøp, bistand med oppfølging ved hyppige samvær, veiledning til foreldre og 

fosterforeldre i anledning samvær, fokus på oppfølging av barnet og medvirkning? 

 (Det er vanskelig å lese denne informasjonen ut ifra dagens budsjettoppstilling. Kan med 

fordel spesifiseres mye bedre i neste års budsjett, sikrer bedre innspill og demokratiske 

prinsipper om medvirkning på statsbudsjett nivå) 

 

5. Midler til ettervern tiltak må spesifiseres og øremerkes slik at dette blir et satsningsområde i 

kommunene. 

Hvor mye er satt av til ettervern i forhold til antall ungdommer/ unge voksne som vil ha krav 

 på ettervern opp til 25 år? Hva er innholdet i ettervernet? Spesielt i krisetid er det viktig at 

 barneverntjenestene har ressurser til å følge opp de som står uten hjelp fra familie med 

 gode tiltak.  

6. Statsbudsjettet må sikre midler til kommunene som overskrider budsjett til omsorgstiltak for 

barna, slik at barna ikke blir skadelidende. 

Grunnloven og barnekonvensjonen forplikter staten er forpliktet til å sørge for at barn i 

Norge får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. At kommunene har fått delegert oppgaver 

og økonomi for barnevernet fritar ikke Stortinget for ansvaret.  Derfor har Stortinget et særlig 

ansvar for å følge med på at alle kommunale barneverntjenester er rustet til å ivareta 

oppgavene de er satt til å utføre. 

 

Oslo, 18. Oktober 2022 

Norsk Fosterhjemsforening  

 

 
Tone Granaas, generalsekretær 


