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INLO høringssvar – Forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (kommunens tilsyn med
barn i fosterhjem)

Innvandrernes Landsorganisasjon(INLO) viser til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet datert 4. oktober 2013 med høring – Forslag til endringer i forskrift om
fosterhjem (kommunens tilsyn med barn i fosterhjem).
Etter å ha lest Departementets vurderinger og forslag, har vi i INLO kommet til følgende forslag.
2.2. Kommunes ansvar for å føre tilsyn: her tilføyer vi bare at "tilsyn personen bør være en voksen
person", ikke en ny utdannet sosionom.
Barnets medvirkning:
Her bør være en person som forstår barnets eget språk, for da unngår man misforståelse. Det er en
del mindreårige barn/ungdom som bor i kommuner i et bofelleskap. INLO anbefaler at disse
kommunale bofelleskapene for mindreårige barn/ungdom blir omfattet av endringen i loven.
Det samme gjelder for asylsøkere mellom 15 og 18 år, som kommer til Norge uten foreldre eller andre
foresatte og får tilbud om å bo i egne mottak eller avdelinger tilpasset denne gruppens alder og
særskilte behov. Disse enslige mindreårige under 14 år bor i egne omsorgssentre som Barne,
ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvar for.
På side 3: «Formålet med lovendringen er å styrke tilsynet med barn i fosterhjem…»
INLO forslag: tilsynsfører styrkes med: 1. tilsynsfører er ekstern, og ikke ansatt av kommunen og
dermed uavhengig;
2. tilsynsfører er voksen og ansatt i fylket og er underlagt fylkesmannen;
Dette passer veldig fint også til paragraf 5: “Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med banets
alder...».
INLO: Barnet skal høres på. Hvis et barn ønsker en advokat, så skal barnet ha en uhildet advokat som
har overhodet ingen kontakt med barnevernet. Det vil si, en advokat oppnevnt av fylkesmann eller
namsmann eller av Barneombud. Barna har rett til medvirkning, hvis barnet ønsker en advokat så
skal/bør han/hun ha en advokat.
INLO: dagens praksis er at barnet/barna holdes uvitende, eller at barnevernet legger ord i munn på
barnet. Hvis barn nekter å samarbeide, blir de betegnet som vanskelig og tverr, og er et problem.
Tiltak mangler... oppfølging av barnet er mangelfull, alt det som er gjort eller skal gjøres for barnet
før barnevernet blir forkastet.
Fosterhjemmene skal være betalt av kommunen eller fylket og ikke av private firmaer. Firma skal ikke
være knyttet til noen ansatt i Bufetat eller Barnevernet som har startet eget firma for å få økonomisk
gevinst av situasjonene.
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