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Forslag til endringer i forskrift 18.12 2003
Om tilsyn med barn i fosterhjem

HØRINGSSVAR FRA
BARNEVERNSPROFFENE
Barnevernsproffene har arbeidet forslaget til forskriftsendringen.
Dette har vi gjort i samlinger og i et arbeidsverksted.
 Noe av det som er foreslått mener vi må bli tydeligere.
 Noen spesifiseringer mangler
Samarbeidspartnere
Vi mener det er grunnleggende at barn og unge i barnevernet blir møtt som
samarbeidspartnere i hele prosessen. Barneverntjenesten må systematisk og
respektfullt samarbeide med oss. Det er viktig at samarbeidet gjøres på måter
der det vi sier blir hørt, blir møtt med respekt og tatt på alvor. Dette gjelder også
i arbeidet med tilsyn.
Har ønsket store forandringer i ordningen med tilsynsfører
Barnevernsproffene har siden 2009 vært opptatt av tilsynsførerordningen.
Mange av oss opplever at den ikke fungerer. Dette er farlig, fordi denne
ordningen er sikkerhetsnettet vårt.
De fleste av oss har skiftet tilsynsfører mange ganger. En del av oss vet ikke
hvem som er tilsynsføreren vår nå. Få har fått vært med å velge egen
tilsynsfører. Mange av oss har ikke truffet tilsynsførerne våre fire ganger i året.
For en del av oss har informasjonen vært for dårlig og det har vært det vanskelig
å forstå hva ordningen med tilsynsfører egentlig skal være.
Mange av oss vet heller ikke noe særlig om hva informasjonen de ”samler inn”,
skal brukes til. De skriver rapporter om livene våre. Ofte leser vi ikke dem, og
dersom de sendes oss, kan vi være veldig uenig i det som står der.
Selvfølgelig fungerer ordningen bra for noen av oss, men for altfor mange har
tilsynsføreren ikke vært en person vi har kunnet fortelle de vanskelige tingene til.
Samarbeid med tillitsperson viktigst
I løpet av våren innføres en viktig endring i barnevernsloven. Alle barn som bor i
fosterhjem eller institusjon skal få velge seg en tillitsperson. Dette er en vi liker
og har tillit til. Sjansen for at vi kan fortelle om vanskelige ting, er da mye større.
For oss er dette en veldig viktig lovendring. Veldig viktig blir det også da at tilsyn
av barn og unge i fosterhjem da gjøres i samarbeid mellom en tillitsperson og
den personen som fører tilsyn. Vi barn og unge kan da være med å bestemme
hvor mye direkte kontakt vi vil ha med den personen som gjør tilsynet.
Så konkret til forskriften:

Barnevernsproffene er SVÆRT GLADE FOR at ordet tilsynsfører er tatt vekk.
Vi ber om at det tydeliggjøres at dette ordet nå ikke lenger brukes.
Nå følger forslagene til endringer fra BLD
Vi har satt inn med understrek nye endringsforslag fra Barnevernsproffene
Utdyping av noen av endringsforslagene våre, står rett etter gjennomgangen av
de konkrete endringsforslagene

Forslaget til endringer i forskrift om fosterhjem
§ 8 Fosterhjemskommunens plikt til å føre tilsyn med barn i fosterhjem
Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvert enkelt barn i fosterhjem fra
plasseringstidspunktet frem til barnet fyller 18 år.
Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med at barnet får forsvarlig omsorg i
fosterhjemmet og at de forutsetninger som ble lagt til grunn for plasseringen blir
fulgt opp. Dette omfatter også tilsyn med at barnets etniske, religiøse, kulturelle
og språklige bakgrunn ivaretas på hensiktsmessig måte, herunder samiske barns
rett til å ivareta språk og kultur. Det omfatter også tilsyn med at barnet gis
mulighet til kontakt med søsken, annen familie og nettverk
Fosterhjemskommunen og omsorgskommunen kan inngå avtale om at
omsorgskommunen skal ha ansvaret for at det blir ført tilsyn. Avtalen skal være
skriftlig. Blir det inngått slik avtale plikter omsorgskommunen å melde fra til
barneverntjenesten i fosterhjemskommunen om eventuelle misforhold i
fosterhjemmet.
Fosterhjemskommunen skal gi tilsynsoppgaver til personer som er egnet til å
utføre oppgaven. Barnet skal alltid først barnet spørres om de har ønsker for
hvem som skal føre tilsyn. Så langt som mulig skal barnets ønsker tas til følge.
Kommunen skal sikre at den som fører tilsyn har en tilstrekkelig uavhengig
funksjon i forhold til barneverntjenesten og fosterforeldrene. Kommunen skal
tilstrebe at tilsynspersonen har samme kulturelle eller språklige tilhørighet som
barnet eller besitter kompetanse i minoritetsbarns eget språk eller kultur.
Fosterhjemskommunen skal gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og
veiledning. Opplæringen skal blant annet omfatte rammene for
barneverntjenestens ansvar for barnet, tilsynsfunksjonen, samtaler med barn,
rapportskriving og barnets rettigheter.
Fosterhjemskommunen skal ved barneverntjenestens godkjenning av
fosterhjemmet orientere både barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar
for tilsynet og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informeres om
at det når som helst kan ta opp eventuelle problemer i forhold til fosterhjemmet
eller barneverntjenesten. Barnet skal også informeres om hvordan det barnet
sier til personen som skal føre tilsyn, vil brukes
§ 9. Utføring av tilsyn og rapportering
Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å
kunne oppfylle formålet etter § 8 annet ledd, men minimum 4 ganger i året.
Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med hvordan barnet opplever sin egen
situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Den som fører tilsyn skal ta kontakt

med det enkelte barn og når barnet kan snakke, skal det alltid snakkes med om
egen situasjon. Den som fører tilsyn skal alltid legge til rette for at barnet kan ta
opp eventuelle problemer uten at fosterforeldrene er tilstede.
Personen som fører tilsyn, har ansvar for å samarbeide best mulig med barnet –
og dersom barnet ønsker det, med barnets tillitsperson. Tillitspersonen er en
person barnet selv har valgt. Om barnet ber om det, kan tilsynet snakke
direkte med tillitspersonen. Barnet trenger da ikke å ha så mye direkte
kontakt med den som fører tilsynet.
Dersom barnet ønsker det og fosterhjemskommunen vurderer forholdene i
fosterhjemmet som gode, kan tilsynet reduseres til minimum 2 ganger i året for
barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer enn 2 år.
(DETTE UT: Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal samtykke før slikt
vedtak fattes).
(DETTE UT: Den som fører tilsyn skal få adgang til fosterhjemmet så ofte som
nødvendig, jf. første ledd første punktum
(DETTE UT: Fosterhjemskommunen skal føre tilsyn med barnets situasjon i
fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Den som fører tilsyn skal ta kontakt med det
enkelte barn. Når barnets alder og modenhet tilsier det, skal barnet forespørres
om sitt syn på oppholdet. Den som fører tilsyn skal legge til rette for at barnet
kan ta opp eventuelle problemer uten at fosterforeldrene er tilstede. )
Den som fører tilsyn skal utarbeide rapport etter hvert tilsyn. Rapporten skal gi
en vurdering av barnets situasjon i fosterhjemmet, jf. § 8 annet ledd. Det skal gå
frem hvilke forhold som har vært undersøkt og som vurderingen av barnets
situasjon bygger på. Det skal videre gå frem hvilke informasjonskilder tilsynet
bygger på, herunder om det har vært samtaler med barnet, og om det bør
innhentes ytterligere informasjon fra miljøer som barnet er i. Rapporten skal
umiddelbart sendes fosterhjemskommunen.
Fosterhjemskommunen skal kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig
informasjon til at formålet med tilsynet må anses ivaretatt. Hvis rapporten har
mangler, skal tilleggsrapport skrives, og om nødvendig må supplerende
undersøkelser og vurderinger foretas. Endelig rapport som er godkjent av
fosterhjemskommunen skal umiddelbart videresendes til barneverntjenesten i
omsorgskommunen.
Barneverntjenesten i omsorgskommunen skal umiddelbart sørge for å følge opp
forhold som gir grunn til bekymring. Fosterhjemskommunen skal ved
etterfølgende tilsyn kontrollere at forholdene er fulgt opp.
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