
FYLKESNEMNDA FOR BARNEVERN OG SOSIALE SAKER, 

TROMS OG FINNMARK 

 

 

    

 

  
 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Barne- og ungdomsavdelingen  

Postboks 8036 Dep. 

 

0030 Oslo 

 

 

 

Høringsuttalelse – Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (kommunens tilsyn 

med barn i fosterhjem). 

 

De foreslåtte endringene i fosterhjemsforskriften §§ 8 og 9 er en oppfølging av endringen i 

barnevernloven § 4-22, der dagens tilsynsførerordning skal erstattes av et mer profesjonalisert 

og kommunalt forankret tilsynsansvar.  

 

Det følger av lovens § 4-22 at kommunen der fosterhjemmet ligger, har ansvaret for tilsyn 

med fosterhjemmet. Dette reguleres dermed ikke av forskriften, og kommenteres derfor ikke 

av oss nå. Det samme gjelder reguleringen av tilsynets formål, som også følger av 

lovbestemmelsen.  

 

Til de forhold som foreslås regulert i forskriften, vil fylkesnemndene for det første 

understreke betydningen av at det benyttes godt kvalifiserte personer til å utføre tilsyn. Etter 

vår vurdering bør det derfor i § 8 fjerde ledd første setning stilles krav om at tilsynsoppgaver 

skal gis til personer som er faglig kvalifisert til oppgaven. I merknadene til forslaget er det 

uttrykt at det ikke skal stilles krav om forutgående erfaring med og kunnskap om arbeid med 

barn. Etter vårt syn bør det stilles et slikt krav til personer som skal utføre den viktige 

tilsynsfunksjonen. Etterfølgende opplæring vil etter vårt skjønn ikke være tilstrekkelig.  

 

Fylkesnemndene vil videre vise til at det følger av lovens § 4-22 at formålet med tilsynet 

blant annet er å tilse at de forutsetningene som ble lagt til grunn ved plasseringen, blir fulgt 

opp. Hva disse forutsetningene er i det enkelte tilfellet, vil blant annet fremkomme av 

fylkesnemndas vedtak om omsorgsovertakelse. Fylkesnemndene har erfart at det i ulike 

barneverntjenester kan være ulik praksis med hensyn til hvorvidt nemndenes vedtak gjøres 

tilgjengelige for aktuelle aktører. Det bør derfor presiseres på hvilken måte forutsetningen for 

plasseringen skal gjøres kjent for den som skal føre tilsyn.  

 

Avslutningsvis vil vi peke på viktigheten av at den kommunen som har omsorgsansvaret for 

barnet, umiddelbart følger opp forhold i fosterhjemmet som gir grunn til bekymring. Vi 

foreslår derfor en tilføyelse i § 9 siste ledd om at fosterhjemskommunen skal rapportere 

eventuell manglende oppfølging til den fylkesmannen som har tilsynsansvar for 

omsorgskommunen.  

 

For øvrig støtter vi forslaget om å innføre krav om politiattest for personer som skal føre 

tilsyn med barn i fosterhjem. Vi benytter anledningen til å bemerke at tilsvarende krav bør 

innføres for personer som oppnevnes av fylkesnemndene som barnets talsperson i saker som 

skal behandles av oss jf. FOR-2013-02-18-203.  
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