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Høringsuttalelseforslagtil endringeri forskriftomfosterhjem

Folkehelseinstituttet (FHI) stiller seg bak i høringsforslaget. Forlag om en spesifisering av formålet
med tilsyn, kompetansekrav for personer som skal føre tilsyn med barn i fosterhjem og overføring av
ansvaret for tilsyn fra barnevern til kommunen ønskes velkomne. FHI advarer imidlertid sterkt mot å
gå bort fra dagens ordning med en bestemt tilsynsfører for det enkelte barn, da dette forslaget ikke
ivaretar hensynet til barnets beste. Dette synspunktet utdypes nærmere under.
Barn i fosterhjem er en særlig sårbar gruppe med spesielt stort behov for kontinuitet. Det er positivt at
det i den nye forskriften legges større vekt på å sikre god kompetanse hos den som skal utføre tilsyn,
og at det legges vekt på å finne personer som er egnet for å skape tillit i tilsynssituasjonen. FHI er
imidlertid uenige i Departementets vurdering om at en slik tillit ikke forutsetter en spesiell tilknytning
mellom tilsynspersonen og barnet. Kontinuitet er en forutsetning for å opparbeide den tilliten som er
nødvendig for at barnets rett til medvirkning skal kunne ivaretas. Barn som har opplevd
omsorgsovertakelse deler en historie der de har opplevd diskontinuitet i omsorgsrammene.
Forutsigbarhet og kontinuitet er derfor spesielt viktig i møte med disse barna.

Hensynet til barnets beste må veie tyngre enn utfordringer knyttet til rekruttering. FHI anser ikke
rekrutteringshensyn å være et gyldig argument for å gå bort fra ordningen med fast tilsynsfører for
barn i fosterhjem. Dersom det er vanskelig å rekruttere faste tilsynsførere må denne utfordringen
imøtegås med andre tiltak, som endring av arbeidsbetingelser for tilsynsførere.

Ordningen med tillitsperson (barnevernloven § 4-1) kan ikke erstatte ordningen med en fast
tilsynsfører. FHI anser det som positivt at barn som er under barnevernets omsorg har tilgang til å ha
med seg en person barnet har særlig tillit til i møter med barnevernet. Dette tilbudet bør imidlertid
fungere som et supplement til dagens ordning, ikke en erstatning. Mange barn som er under
barnevernets omsorg vil nettopp mangle en slik person det har spesiell tillit til. Det ansees da som
svært uheldig at man her legger opp til å overføre ansvaret for kontinuitet i barnets møte med
tilsynsmyndigheten fra tilsynsmyndigheten til barnet selv. Dette kan neppe ha vært intensjonen da
ordningen med tillitsperson ble innført.
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