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Svar - Høring - forslag til endringer 1forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem)

Trondheim kommune vil innledningsvis understreke viktigheten av tydeliggjøringen av

ansvarsforholdene mellom fosterhjemskommunen og omsorgskommunen, og at egnethet skal

vektlegges i rekrutteringen av personer som skal utføre tilsynsoppdrag, og at hensynet til

fosterbarnets kulturelle eller språklige tilhørighet skal vektlegges i betydelig gradvis valg av

tilsynsperson.

Trondheim kommune støtter tydeliggjøringen av et helhetlig kommunalt ansvar for opplæring og

veiledning, og at det i forskriften gis en informasjonsplikt for kommunen om tilsynet til

fosterforeldre og barnet ved plasseringen.

Trondheim kommune støtter retningslinjene som gis for tilsynsrapportene, herunder

bestemmelsene om samtaler med barnet.

Trondheim kommune gir sin tilslutning til at krav om politiattest utvides til å gjelde personer som

fører tilsyn.

Trondheim kommune gir for øvrig sin tilslutning til departementets forslag med følgende

endringer:

Tilsvnsmodell 


Departementet foreslår at kommunene får tilsynsansvar. Trondheim kommune mener imidlertid

at den beste løsningen vil være om tilsynsmyndigheten legges til fylkesmannen slik at tilsynet med

barn i fosterhjern ivaretas gjennom samme tilsynsordning som for andre plasserte barn

barnevernet. Dersom departementet velger å opprettholde forslaget om å legge tilsynsansvaret til

kommunene, forutsetter Trondheim kommune at dette fullfinansieres.
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Tilsvnsperson

Trondheimkommuneer uenigi at det, somhovedregel,ikkelengerskalstilleskravom at det
oppnevnesen bestemttilsynsførerfor det enkelte barn. I høringsnotateter forslagetom å
avskaffe«tilsynsfører»somen bestemtpersonbegrunnetpå side3: «Dette innebærerat
kommunengisøkt frihet til å velgehvemsomskalutøvetilsynetpå kommunensvegne.Dette vil
kunneavhjelpedagensutfordringmed å rekrutteretilsynspersoner.»

Påside13 i høringsnotatetsies:«Etter dagensreglerskaldet leggessærligvekt på å finne frem til
en tilsynsførersom barnet har, eller kan få nødvendigtillit til. Etter nye regler vektlegges isteden
generellkompetansei å samtalemed barnfor at den somfører tilsynskalkunneetablere
nødvendigtrygghetog åpenhet i tilsynssituasjonen.»

Trondheimkommunekanikkeseat det er noen motsetningmellomen tilsynsførermed
kompetanseogen bestemttilsynsførersombarnetopparbeiderkjennskapogtillit til. Å ha en
personsombarnet kanbli kjent med vilgjøredet lettere for barnet å formulere sitt synog
eventuellebekymringereller klagemål.

9. Utf rin avtils n o ra orterin
Tredje ledd:

Fosterhjemskommunenskalføre tilsynmed barnetssituasjoni fosterhjemmet,jf. § 8 annet ledd.
Densomfører tilsynskalta kontaktmed det enkelte barn. Når barnetsalderog modenhettilsier
det, skalbarnetforespørresom sitt synpå oppholdet.

Trondheimkommunemenerfor øvrigforslagethar en uheldigformuleringogforeslåri stedetfor
"oppholdet"formuleringen"forholdet i hjemmet".

Med hilsen
TRONDHEIMKOMMUNE

GunnAnnlaugRøstad LarsMostad
kommunaldirektør seniorrådgiver
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