
           

 

 

Arbeidsfordelingsavtale for statlige                                                 

                            fosterhjem 
 

 

Avtale om arbeidsfordelingen mellom barneverntjenesten i kommunen og statlig 

regional barnevernmyndighet ved fosterhjemsplassering i statlige familie- eller 

beredskapshjem 

 

 

 

1 Om avtalen  

1.1 Virkeområde 

Denne avtalen regulerer forholdet mellom barneverntjenesten i kommunen og statlig regional 

barnevernmyndighet ved fosterhjemsplassering i familie- eller beredskapshjem etter vedtak 

etter lov om barneverntjenester av 17. juli 1992 nr. 100 (barnevernloven). Avtalen skal inngås 

av barneverntjenesten i den kommunen som har ansvaret etter barnevernloven § 8-4 annet 

ledd.  

1. 2 Parter 

Barneverntjeneste: 

Kontaktperson: 

 

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), ved region: 

Kontaktperson: 

1.3 Plassering: 

Navn: 

Fødselsdato: 

Plasseringshjemmel: 

Tidsrom for plasseringen. Fra:    Til: 

 

2 Barneverntjenestens forpliktelser 
 

2.1 Barneverntjenesten har ansvaret for: 

 Godkjenning og tilsyn av hjemmet, jf. barnevernloven § 4-22 femte ledd.  

 Oppnevning av tilsynsfører, jf. barnevernloven § 4-22 fjerde ledd 

 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse, jf. barnvernloven § 4-16.  

 Utarbeidelse og revisjon av omsorgsplan, jf. § 4-15 tredje ledd.  

 

Barneverntjenesten har videre ansvar for flere oppgaver knyttet til oppfølging av 

fosterhjemsplasseringen, herunder:  



 Å videreformidle til statlig regional barnevernmyndighet alle opplysninger om 

fosterbarnet som er nødvendige for fosterhjemmet. 

 Å sørge for at barnet får tilstrekkelig informasjon om sin situasjon  

 Å avklare med statlig regional barnevernmyndighet hvilke opplysninger om 

fosterbarnet som kan gis til fosterforeldrenes familie og nettverk.  

 Å avklare med statlig regional barnevernmyndighet hvilke opplysninger som skal gis 

til barnehage, skole og eventuelt det hjelpeapparat som fosterforeldrene skal 

samarbeide med, samt å videreformidle opplysningene.  

 Å opprette skriftlig avtale om den praktiske gjennomføringen og tilretteleggingen av 

samvær basert på fylkesnemndas vedtak.  

 Å betale egenandel og dekke utgifter i henhold til rundskriv Q-06/2007 Oppgave og 

ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter — herunder 

om betalingsordninger i barnevernet.  
 

3 Statlig regional barnevernmyndighets forpliktelser 
 

3.1 Statlig regional barnevernmyndighet har ansvaret for: 

 Nødvendig opplæring og generell veiledning av fosterhjemmet, jf. barnevernloven  

§ 2-3 annet ledd c). 

 

På vegne av barneverntjenesten påtar statlig regional barnevernmyndighet seg videre ansvaret 

for følgende oppgaver knyttet til oppfølging av fosterhjemsplasseringen: 

 Å gi oppdragstaker individuell opplæring og veiledning etter behov i samsvar med 

standardkontrakt mellom fosterhjemmet og statlig regional barnevernmyndighet 

(standardkontrakten).  

 Å sørge for at det finnes beredskap i nødsituasjoner i samsvar med standardkontrakten. 

 Å legge til rette for- og sørge for gjennomføring av fri i samsvar med 

standardkontrakten. 

 Å dekke kostnader i samsvar med standardkontrakten. 

 Å invitere barneverntjenesten og fosterforeldrene til et evalueringsmøte når 

plasseringen opphører.   

 

4 Nærmere om forhold knyttet til oppfølging av fosterhjemsplasseringen 

4.1 Oppfølging av fosterbarnet, kontroll med plasseringen og tilsyn 

 

Barneverntjenesten har ansvaret for oppfølgingen av barnet i familie- og beredskapshjemmet. 

 

Barneverntjenesten skal hjelpe og støtte fosterbarnet og skal i samråd med statlig regional 

barnevernmyndighet iverksette de tiltak eller foreta de endringer som til enhver tid viser seg 

nødvendige. 

 

Barneverntjenesten skal føre kontroll med at barnet får god omsorg i hjemmet og at de 

forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir fulgt opp. Barneverntjenesten skal 

besøke hjemmet så ofte som nødvendig for å sikre en forsvarlig oppfølging og kontroll med 

fosterbarnets situasjon. Barneverntjenesten skal som et minimum besøke hjemmet fire ganger 

i året. Etter at barnet har vært plassert i hjemmet i mer enn 2 år kan barneverntjenesten under 

visse forutsetninger redusere antall besøk til minimum 2 ganger i året.  



 

Barneverntjenesten har ansvar for at det blir ført tilsyn med barnet fra det plasseres i hjemmet. 

Barneverntjenesten skal oppnevne en tilsynsfører for fosterbarnet ved godkjenning av 

hjemmet. 

 

Barneverntjenesten skal i samråd med statlig regional barnevernmyndighet bistå 

fosterforeldrene i kontakten med andre offentlige etater som skole, sosialtjeneste eller 

helsemyndigheter. 

4.2 Ansvaret for omsorgen 

Barneverntjenesten har ansvaret for omsorgen i sin helhet, mens fosterforeldrene har ansvaret 

for utøvelsen av den daglige omsorgen på vegne av barneverntjenesten – i samråd med statlig 

regional barnevernmyndighet. Spørsmål av større betydning, som for eksempel om barnet skal 

kunne reise utenlands eller om det skal kunne bo utenfor fosterhjemmet i kortere eller lengre 

perioder, hører inn under barneverntjenestens ansvar. Ved tvil om hvem som skal avgjøre 

spørsmål av større betydning for barnet, eller ved tvil om avgjørelsesmyndigheten ligger til 

barneverntjenesten eller foreldrene, skal statlig regional barnevernmyndighet bistå 

fosterforeldrene med å få dette avklart med barneverntjenesten.  

 

Barneverntjenesten skal holde statlig regional barnevernmyndighet løpende orientert om 

barnets helsetilstand.. 

 

Dersom det inntreffer forhold i fosterhjemmet eller knyttet til barnet eller dets familie som 

barneverntjenesten bør kjenne til, skal statlig regional barneverntjeneste bistå fosterforeldrene 

med så snart som mulig å melde fra til barneverntjenesten. 

4.3 Formidling av opplysninger 

4.3.1 Til fosterforeldrene 

Barneverntjenesten skal formidle til statlig regional barnevernmyndighet alle opplysninger om 

fosterbarnet som er nødvendige for at fosterforeldrene skal kunne ivareta omsorgen for 

fosterbarnet, herunder nødvendige opplysninger om barnets forhistorie, helseopplysninger, 

tidligere hjelpetiltak, tilhørighet, spesielle problemer, ressurser og interesser m.v. Vesentlige 

opplysninger skal forelegges skriftlig. Statlig regional barnevernmyndighet skal 

videreformidle opplysningene til fosterforeldrene. 

 

Dersom det inntreffer nye forhold knyttet til barnet eller barnets familie som fosterforeldrene 

bør kjenne til skal barneverntjenesten så snart som mulig formidle dette til statlig regional 

barnevernmyndighet. Statlig regional barnevernmyndighet skal videreformidle opplysningene 

til fosterforeldrene. 

 

4.3.2 Til fosterbarnet 

Barneverntjenesten skal sørge for at barnet får tilstrekkelig informasjon om sin situasjon og 

årsaken til dette, herunder sørge for at barnet får hjelp til å kunne ta vare på sin historie på en 

best mulig måte, alt tilpasset barnets alder og modenhet. Barneverntjenesten skal avklare med 

fosterforeldrene og statlig regional barnevernmyndighet hvordan barnet skal bli informert. 

4.3.3 Til samarbeidspartnere 

Statlig regional barnevernmyndighet skal holde fosterforeldrene orientert om hvilken 

informasjon barneverntjenesten har formidlet til samarbeidspartnere. 

 



Fosterforeldrene kan også selv gi informasjon til samarbeidspartnere dersom de ønsker det. 

Det må i så fall på forhånd avklares mellom statlig regional barnevernmyndighet og 

barneverntjenesten hvilken informasjon fosterforeldrene skal gi. 

4.4 Samvær 

Barneverntjenesten skal opprette avtale om samvær, jf. pkt. 2.1 så snart som mulig i 

samarbeid med fosterforeldrene, statlig regional barnevernmyndighet samt foreldrene og 

eventuelt andre som skal ha samvær med barnet. 

4.5 Omsorgsplan 

Barneverntjenesten skal innhente fosterforeldrenes og statlig regional barnevernmyndighets  

synspunkter når ny omsorgsplan skal utarbeides eller omsorgsplanen skal revideres. 

 

I god tid før fosterbarnet fyller 18 år skal barneverntjenesten, i samarbeid med fosterbarnet, 

fosterforeldrene og statlig regional barnevernmyndighet, vurdere om plasseringen skal 

opprettholdes eller om fosterbarnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom 

fosterbarnet samtykker skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. 

4.6 Klær og utstyr ved plassering 

Barneverntjenesten skal i samarbeid med fosterforeldrene og statlig regional 

barnevernmyndighet sørge for at barnet ved plassering medbringer tilfredsstillende klær og 

utstyr for sommer- og vinterbruk, og kommunen skal dekke utgiftene i forbindelse med dette. 

Eventuelt kan kommunen stille midler til rådighet for fosterforeldrene slik at barnet blir 

utstyrt som nevnt i løpet av det første året. 

 

5 Flytting av barnet og oppsigelse av avtalen 
 

5.1 Flytting av barnet 

Dersom endrede forhold gjør det nødvendig, eller dersom det må anses til beste for barnet, 

kan barneverntjenesten treffe vedtak om å flytte barnet. Statlig regional barnevernmyndighet 

skal informere fosterforeldrene om dette så tidlig som mulig. 

 

Ved vedtak om tilbakeføring av omsorgen skal barneverntjenesten i samråd med statlig 

regional barnevernmyndighet, fosterforeldrene og foreldrene planlegge hvordan flyttingen 

skal skje. Det skal avklares hvilken kontakt som skal være mellom barnet og fosterforeldrene 

etter flyttingen. 

 

5.2 Oppsigelse av avtalen 

Barneverntjenesten og statlig regional barnevernmyndighet kan med gjensidig frist på 3 

måneder skriftlig si opp denne avtalen. 

 

6 Evaluering 
 

Når plasseringen opphører, uavhengig av hva som er årsaken til dette, skal statlig regional 

barnevernmyndighet invitere barneverntjenesten og fosterforeldrene til et evalueringsmøte om 

plasseringen.  

 

Dato og underskrift 

 

Barneverntjenesten                                             Statlig regional barnevernmyndighet 


