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Kommunevalget 2023   

Innspill til partiprogrammet fra Norsk Fosterhjemsforening 
 

9 av 10 barn som ikke kan bo med sine foreldre, bor i fosterhjem. Barnevernreformen og 

Fosterhjemsstrategien gir kommunepolitikere stort ansvar for de utsatte barna i kommunen.  

Dette er innspill som bidrar til å sikre stabilitet i fosterhjemmene slik at barnet unngår uplanlagte 

flyttinger, samt sikrer bedre tilgang og rekruttering av fosterhjem. 
 

1. Grunnleggende økonomiske ordninger må styrkes for kommunens barn i fosterhjem 
• Partiet vil styrke fosterhjemsomsorgen i kommunen ved å sikre tilstrekkelig økonomi.  

En barndom varer livet ut. Partiet vil sikre at barneverntjenesten får tilstrekkelig ressurser og 
kompetanse til å ivareta barn i fosterhjem og fosterhjemmet på en forsvarlig måte, med skreddersøm 
rundt det enkelte barn. 

 

• Partiet vil sikre at kommunens barneverntjeneste, som et minimum, følger de statlige 
anbefalingene for økonomiske rammer og kvalitet i fosterhjem.  
Partiet vil jobbe for at omkostninger og risiko forbundet med å påta seg et fosterhjemsoppdrag må 
bæres av samfunnet og ikke av det enkelte fosterhjem. De statlige anbefalingene skal sikre bedre 
rekruttering av fosterhjem og bedre stabilitet. Frikjøpte fosterforeldre må få dekket tjenestepensjon 
som en del av fosterhjemsoppdraget, så de ikke blir pensjonstapere. (Se Fosterhjemsstrategi - Bufdirs 
arbeid med tiltakene i regjeringens fosterhjemsstrategi 2021-2025 – et trygt hjem for alle | Bufdir pkt 
4.3).  

• Partiet vil jobbe for at ettervern må sikres finansiering for å gi trygg overgang til voksenlivet.  
Ungdom i fosterhjem må sikres rett til et hjem og tilpassede tiltak også i  etterverns fase frem til 25 
år. Ingen ungdommer i fosterhjem skal sluses over på NAV tiltak, men ha det tilsvarende andre 
ungdommer hvor hjemmet er en trygg base. Fosterforeldrene skal tas med som en viktig part, 
sammen med ungdommen i planlegging av ettervernstiltaket. 

 

2. Bedre rettsikkerhet og kvalitet på tiltak for barn i fosterhjem 
• Partiet vil bidra til å sikre rett tiltak til rett tid for å ivareta barnets og fosterfamiliens behov. 

Partiet vil sikre at barn i fosterhjem og deres fosterfamilie får tiltak tilpasset sitt omsorgs- og 
oppfølgingsbehov.  Bidrar til bedre stabilitet rundt barnet, og minsker risiko for uplanlagte 
flyttinger.   

• Partiet vil bidra til å sikre at fosterhjem som har samarbeidsvansker med barneverntjenesten får 
hjelp og støtte til barnets beste.  
Avgjørelser barneverntjenesten, skole eller helse treffer i fosterhjemforholdet kan i dag ikke 
påklages, og barn i fosterhjem og fosterforeldre trenger et sted å henvende seg for å få hjelp. I dag 
har ikke fosterhjem noen å henvende seg til ved konflikt med barneverntjenesten, og man risikerer 
en ikke-planlagt flytting. 

• Helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen i kommunen med 
brukerinvolvering og medvirkning.  
Partiet vil sikre en helhetlig gjennomgang av fosterhjemsomsorgen i nær dialog 
med både barnevernet, fosterforeldre, barn/unge og foreldrene 
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