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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem - tilsyn
med barn i fosterhjem
Vi viser til ovennevnte høringsbrev av 4. oktober 2013 med høringsfrist 13. desember 2013.
Fylkesmannen i Vestfold har følgende merknader til høringsnotatet:
Vedrørende organisering av tilsynsoppgaven (side 3 og side 8)
Fylkesmannen er kritisk til at det ikke kreves en fast tilsynsfører for det enkelte barn. Vi kan ikke
se at hensynet til å lette rekrutteringsarbeidet bør veie tyngre enn barnets behov for en fast person
å forholde seg til. Vi mener det bør vektlegges tydeligere at bruk av samme person vil kunne bidra
til større grad av trygghet og kontinuitet for barnet. Dette gjelder selv om barnet har anledning til å
ha med seg en tillitsperson.
Vedrørende kommunens plikt til opplæring og veiledning (side 12)
Formålet med lovendringen er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem gjennom et mer
profesjonalisert og tydelig kommunalt forankret tilsynsansvar. Fylkesmannen mener derfor at
deltakelse i opplæring bør være obligatorisk for tilsynsførere, og ikke et tilbud slik det er formulert
i høringsnotatet side 12.
Fylkesmannen støtter for øvrig departementets uttalelse om at det fortsatt er behov for sentralt
utarbeidet opplæringsmateriell. Dette er viktig for å sikre en så lik praksis mellom kommunene
som mulig, og for å unngå forskjellsbehandling og uklarhet knyttet til hvilke forventinger som
stilles til tilsynet.

Obligatorisk opplæring etterftlles retningslinjer vil etter Fylkesmannens oppfatning ytterligere
styrke formålet med lovendringen når det gjelder profesjonalisering.
Fylkesmannen har merket seg at det vises til faglige retningslinjer hva angår det konkrete
innholdet i opplæringen. Vi finner i den forbindelse grunn til å understreke at også generell
kunnskap om omsorgssvikt bør inngå i opplæringstemaene, jf. høringsnotatet side 17. Ettersom det
ikke stilles krav til formalkompetanse hos den som skal utføre tilsynsoppgaven, vil opplæring og
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veiledning være av sentral betydning for kvaliteten på arbeidet.
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