
Høringsuttalelse fra NOVA ang.:  

Forslag til endring i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om 

fosterhjem – tilsyn med barn i fosterhjem  
 

NOVA har følgende merknader til forlaget: 

Generelt opplever vi høringsnotatet noe utydelig i fremstillingen av hvordan tilsynsordningen ser ut 

etter de foreslåtte endringene. Vi opplever at ønsket om å åpne for lokale kommunale løsninger går 

på bekostning av hensynet til tydelighet i hvordan tilsynsordningen etter de foreslåtte endringene 

skal se ut. For øvrig har vi spesifikke merknader til følgende områder:  

1. Kommunen som ansvarlig for tilsyn: Vår innvendig er at ansvaret for tilsynet blir for svakt 

forankret. Hvem er kommunen? Uten en klar ansvarsforankring er NOVAs bekymring at 

ansvaret ikke blir ivaretatt. Hvis så er tilfellet, vil også ansvarsplassering ved manglende 

oppfølging være vanskelig. (jfr problemene med ansvarstaking for individuell plan, her er det 

etablert krav om koordinerende enhet i kommunen for at ansvaret skal ivaretas j.fr Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 7). 

2. Tilsynsførernes kompetanse: Kravene til tilsynsførerne må presiseres på et nivå som gjør 

aktiviteten etterprøvbar og slik at nødvendigheten av å benytte Fylkesmannen eller andre 

overordnede instanser minimaliseres. 

3. Ansvar når barn/ungdom flytter fra en fosterhjemskommune til en annen: Det må lages 

rutiner for hvordan barn og unge som flytter fra fosterhjem til fosterhjem mellom ulike 

kommuner, slik at det blir en kontinuitet i oppfølgingen. 

4. Barn og unge med funksjonsnedsettelser: Betydningen av å snakke med og informere barn 

og unge med nedsatt funksjonsevne må presiseres på samme måte som for de med annen 

kulturell bakgrunn og språk. Det kreves særlig kompetanse for å ivareta interessene til barn 

og unge med tale og oppfattelsesproblemer enten disse skyldes fysiske eller kognitive 

funksjonsnedsettelser. (Jfr. veileder om barn og unge med nedsatt funksjonsevne i 

barnevernet som er under utarbeidelse i Bufdir). 

5. Implikasjonen av de foreslåtte endringene knyttet til tilsynsordningen bør evalueres med 

særlig henblikk på hvilken betydning disse har for det enkelte barn.   

 

 

 


