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                                                                        Oslo 20.01.23 

 

Innspill fra Norsk Fosterhjemsforening om barn og unges rett til 

medvirkning  

 
Norsk Fosterhjemsforening viser til møtet i departementet 17. januar, hvor vi deltok digitalt.  
Her kommer vårt skriftlige innlegg.  
 
Foreningen vil berømme barneministeren for å sette på dagsorden  barn og unges rett til 
medvirkning på systemnivå. Slik brukermedvirkning på systemnivå er viktig fordi vi virkelig 
trenger stemmen fra barn og unge.  
 
Barn og unge er viktige aktører i samfunnet selv om de ikke har stemmerett i h t vårt 
politiske system.  Brukermedvirkning er viktig for å oppnå gode løsninger for barn og unge, 
og derved medvirke til et samfunn som bruker sine stadig knappere ressurser best mulig.  
 
 Foreningen anser det viktig at det nå skjer en endring i det norske samfunnet, slik at 
rettigheten til brukermedvirkning fra barn og unge på systemnivå blir en realitet både på 
stat, fylke og kommunenivå.  Slik medvirkning bør være et ledd i alle prosesser, både i 
faglige avgjørelser, i lovgivning og i spørsmål om prioriteringer på  offentlig budsjett. Vi  
stiller spørsmål ved hvor langt man har kommet med dette i dag, og i hvilken grad de ulike 
departement og direktorat utenom BFD, og Bufdir har ungdomsutvalg/ brukerråd/ 
ungdomspanel?  
 
For at medvirkning på systemnivå fra gruppen barn og unge skal ivareta formålet, må det 
organiseres strukturer og metoder for å innhente slik kunnskap, slik at man får systematisert 
brukerkunnskap.  Det fordrer kompetanse på innhenting av  systematisert brukerkunnskap.  
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Det trengs videre grunnleggende opplæring i det å være medvirker på systemnivå for barn 
og unge som skal utføre oppgaven. Det blir helt feil når enkeltindivider plukkes ut til å være 
representanter på systemnivå, og baserer sine innspill på egen historie. Eksempelvis skal 
hverken barn / ungdom i barnevern eller barn med funksjonshemming rekrutteres som 
brukermedvirkere  hvor deres egen historie er basis for innspill.  Som brukermedvirker må 
man støttes og beskyttes og settes i stand til å medvirke på systemnivå innen det feltet man 
representerer.   
 
Vi anser det nyttig å benytte seg av frivillige organisasjoner til å  rekruttere representanter 
for  medvirkning på systemnivå fra organisasjoner som er demokratiske i sin oppbygging.  
 
Norsk Fosterhjemsforening anser satsing på systematisk brukermedvirkning som avgjørende 
for å få til  et kunnskapsbasert barnevern. Foreningen bygger sine innspill på innhenting av 
systematisk brukerkunnskap. I foreningens årlige fosterhjemsundersøkelse har vi en egen 
undersøkelse for ungdom og unge voksne. Her innhenter vi anonymiserte svar fra ungdom 
som er, eller har vært i fosterhjem, i alder 16-25 år om deres erfaringer og innspill til en 
bedre fosterhjemsomsorg. Vi oppfordrer dem til å besvare undersøkelsen og slik sett 
medvirke i systemet. Foreningen har også satt i gang et eget prosjekt med formål å  utdanne 
brukermedvirkere.  
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