
 
 

Høringssvar på NOU 2018:18 - Trygge rammer for fosterhjem 

Vi takker for muligheten til å komme med et høringssvar på NOU 2018:18 – Trygge rammer for 
fosterhjem. 

 

NHO Service og Handel ved Barn og Unge representerer flere private drivere innenfor fosterhjem. 
De har i all hovedsak familiehjem, det vil si fosterhjem innenfor det statlige barnevernet. 

 

 NOU 2018:18 er begrenset til ordinære fosterhjem i kommunal regi til tross for at stortinget ba 
regjeringen om en helhetlig gjennomgang av hele fosterhjemsområdet. Vi har forståelse for at 
fosterhjemsområdet er komplekst og av stort omfang, men mener likevel at en full forståelse for 
fosterhjem forståes best i sin fulle kontekst. Vi håper at NOU 2018:18 er å betrakte som en del av 
et fullstendig arbeide på området. 

NHO Service og Handel vil uttrykke sin støtte til punktene i høringssvaret til Norsk 
Fosterhjemsforening og vi se det som fruktbart at departementet både lytter og inkluderer Norges 
største interesseorganisasjon innenfor fosterhjemsområdet i sitt videre arbeide. 

Vi ønsker samtidig å fremheve et perspektiv i det videre arbeidet, ved siden av ønsket om en 
helhetlig gjennomgang som nevnt over, forskyvningen av "gruppene" barn som er fosterbarn. Med 
nedleggelsen av flere institusjoner over tid samt et uttrykt politisk mål om sterk økning av 
fosterhjem som den foretrukne omsorgen, har dette en ikke ubetydelig påvirkning på 
kompleksiteten knyttet til fosterhjemsomsorg. Mange av fosterbarna i familiehjem (statlig) er de 
som tidligere ble plassert på institusjon og dernest de fosterbarn som var i familiehjem er i økende 
grad plassert i kommunale fosterhjem. Det har vært en forskyvning av barn og en forskyvning av 
alvorlighetsgrad og kompleksitet som medfører at fosterbarn og fosterforeldre erfarer en ganske 
annen hverdag enn for noen år siden. Dette er av vesentlig betydning når det skal vurderes 
hvordan fosterbarn- og foreldre skal ivaretas på best mulig måte samt hvordan systemet rundt 
fosterfamiliene skal optimaliseres til barnets beste.  

NHO Service og Handel; Barn og Unge, bidrar gjerne til det videre arbeidet. Våre medlemmer har 
gjennom flere tiår opparbeidet seg mye kompetanse og erfaring. 
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Vennlig hilsen 
 
 
 
NHO Service og Handel 

Maria Reklev 
Direktør Helse og Velferd 
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