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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM
FOSTERHJEM
Stavanger kommune gir med dette høringsuttalelse knyttet til forslag til endringer i forskrift om
fosterhjem.
Oppsatt møteplan for de politiske utvalg muliggjorde ikke politisk behandling av
høringsuttalelsen.

Høringsuttalelse
Stavanger kommune støtter endringen i loven som åpner for en større grad av «profesjonalisering»
tilsynsordningen.
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Kommunen 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.
Slik Stavanger oppfatter høringen til ny forskrift åpnes det nå 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.
Det er ønskelig at en omlegging skjer gradvis. Selv om det skal etableres ny tilsynsordning
ber Stavanger kommune 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.
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. Det er varslet en egen forskrift om denne
ordningen om kort tid. Stavanger kommune mener likevel at det i forskriften om tilsyn bør
tas med en egen bestemmelse om at tilsynsfører plikter å samarbeide med den tillitsperson
barnet velger.
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.
Stavanger kommune registrerer at den nye regjeringen ønsker at ny forskrift skal tre i kraft
allerede I. februar. Erfaringer har vist at det tar noe tid å få en forsvarlig ordning på plass og
anbefaler derfor at ordningen trer i kraft fra 1. juli 2014.
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