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Høringsuttalelse 

NOBO støtter endringen som åpner for en større grad av «profesjonalisering» av tilsynsordningen. 

Det er godt dokumentert over tid at dagens ordning ikke gir tilstrekkelig kontroll over 

fosterhjemsordningen. Det skyldes at tilsynet har vært utført av oppdragstakere, at gjennomtrekken 

stedvis har vært stor og oppfølgingen utilstrekkelig for å gi nødvendig trygghet for det enkelte 

fosterbarn. Det er foreslått at det fortsatt skal være kommunene som har ansvar for å utvikle og 

drifte en ny tilsynsordning for fosterhjemmene. Tilsynsansvaret skal påhvile den kommunen der 

fosterhjemmet ligger, uavhengig av hvilken kommune som har plassert barnet.  

NOBO har følgende merknader til de enkelte bestemmelser: 

 Det er positivt at kommunene gis frihet til å organisere tilsynet på en måte som tar hensyn til 

lokale behov. Det bør imidlertid inntas bestemmelser som sikrer at det ansvarlige politiske 

organ i kommunen får seg forelagt en statusrapport om tilsynet minst en gang pr år. 

 NOBO oppfatter høringen til ny forskriftslik, at det nå åpnes for at det kan ansettes egne 

tilsynsførere i hel - eller deltidsstillinger. Det er positivt. Men det sies lite om 

kvalifikasjonskrav utover «personlig egnethet». Tidligere forskrifts henvisning til personer 

barnet har «nødvendig tillit» til er tatt ut, men bestemmelsene om at tilsynsfører skal ha 

«kulturelle og språklige forutsetninger» for oppgaven videreført. Høringsnotatet 

understreker ønsket om en mer profesjonell og uavhengig tilsynsrolle. Det er ønskelig at det 

sies mer om kvalifikasjonskrav når det utarbeides retningslinjer for tilsynsordningen, da dette 

anses å være like viktig som kulturelle og språklige forutsetninger. 

 Det er ønskelig at en omlegging skjer gradvis. Selv om det skal etableres ny tilsynsordning ber 

NOBO om en overgangsordning som sikrer at etablerte avtaler med tilsynsførere som har 

fungert etter formålet over tid videreføres inntil nye og bedre løsninger er på plass. En brå 

overgang vil kunne medføre et dårligere tilsyn med fosterbarna. 

 Et kritisk moment er viktigheten av at tilsynet etablerer et tillitsforhold til barn og unge som 

sikrer at de får kunnskap til forhold som tilsier at det skal foretas endringer i plasseringen. På 

tross av uttalte målsettinger har dagens ordning ikke maktet å ivareta dette behovet. Det er 

derfor viktig at det foretas en kopling mellom tilsynsfunksjonen og den vedtatte ordningen 

med tillitsperson som barnet selv skal velge. Fylkesmannen har tilsyn med kommunen og 

dermed med måten kommunen organiserer tilsynet på.  Fylkesmannen har særlig 

kompetanse på tilsynsrollen. Det er derfor ønskelig at forskrift om tilsyn med fosterhjem 

tydeliggjør Fylkesmannens veiledningsrolle overfor kommunene på dette området.  

 Det må forventes at profesjonalisering av tilsynet vil øke kostnadene og det bør innarbeides 

mekanismer som kan fange opp de konkrete erfaringene med en ny ordning. 

 


