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Informasjon om tilsyn i fosterhjem i Ullensaker kommune.
Tilsyn med fosterhjemmet
Alle barn som bor i fosterhjem skal få besøk av tilsynsperson som skal kontrollere om
barnet har det bra i fosterhjemmet. Det å bo i fosterhjem innebærer at barnet flytter
inn i et privat hjem, noe som begrenser mulighetene for åpenhet og innsyn i hvordan
barnet har det. For noen barn kan det være vanskelig å snakke med andre om
hvordan de har det. Tilsynet skal sikre fosterbarns rettsikkerhet og kontrollere at
barnet får god omsorg i fosterhjemmet.
Fosterhjemskommunens ansvar og oppgaver
Fosterhjemskommunen er den kommunen hvor fosterhjemmet ligger. Det vil si at
Ullensaker kommune har ansvar for å sikre at det blir ført tilsyn med barn som bor i
fosterhjem i kommunen.
I Ullensaker er ansvaret for tilsynsordningen lagt til barneverntjenesten.
Barnverntjenesten har ansvar for:
• Å gi tilsynspersonene nødvendig opplæring og veiledning.
• At tilsyn med hvert enkelt barn utføres forsvarlig.
• Godkjenning av tilsynsrapportene.
• Sende rapporten videre til omsorgskommunen.
Tilsyn med fosterbarn skal føres så ofte som nødvendig, men minimum 4 ganger i
året.
Fosterforeldrenes oppgaver
Fosterforeldre har en viktig oppgave med å forberede barnet på
tilsynsbesøkene.
Det kan gjøres ved å gjenta informasjon om hvorfor barnet skal ha tilsyn, motivere
barnet til å snakke med tilsynspersonen og legge til rette for besøkene.
Fosterforeldrene har plikt til å legge til rette for samtaler med barnet – uten at
fosterforeldrene er tilstede. Når det gjelder de minste barna, kan tilsynspersonen ikke
skaffe seg tilstrekkelig informasjon uten å samtale med fosterforeldrene.
Fosterforeldrene bør si ifra til fosterhjemskommunen dersom de ser at barnet ikke
har tillit til sin tilsynsperson, eller har sterke reaksjoner før og/eller etter et
tilsynsbesøk.
Det er svært viktig at fosterhjemmet så godt det lar seg gjennomføre, legger til
rette for et tilsynsbesøk hvert kvartal
Hvem kan være tilsynsperson?
Loven stiller ikke krav til hvordan kommunen skal organisere tilsyn i fosterhjem.
Ullensaker kommune barneverntjenesten har valgt å engasjere en ekstern
leverandør til å gjennomføre tilsyn i fosterhjem.
Dette for at tilsynspersonene skal ha en tilstrekkelig uavhengig rolle ovenfor
barneverntjenesten og fosterforeldrene. Det bestrebes at samme person utfører

besøkene over tid. Alle som utfører tilsyn i fosterhjem har fremlagt politiattest i ht.
barnevernloven § 6-10.
Tilsynspersoner har taushetsplikt etter barnevernloven § 6-7. Taushetsplikt etter
barnevernloven er strengere enn det som følger av de alminnelige reglene i
forvaltningsloven og omfatter alle opplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner.
Dersom barnet har en tilsynsperson fra før, kan denne personen fortsette som
tilsynsperson. Dersom omsorgskommunen mener at dette er viktig for barnet, kan
omsorgskommunen inngå en avtale med tilsynskommunen om å ha ansvar for
tilsynet selv.
Rapportering etter tilsynsbesøk
Tilsynspersonen skal utarbeide en rapport etter hvert tilsynsbesøk
Ullensaker barneverntjeneste har laget en mal for rapportskriving som
tilsynspersonen bruker.
Rapporten skal inneholde tilsynspersonens selvstendige vurderinger om barnet får
forsvarlig omsorg i fosterhjemmet og om de forutsetninger som ble lagt til grunn ved
plasseringen blir fulgt opp. I rapporten skal det beskrives hvilke forhold
tilsynspersonen vurderer barnets situasjon på. Det skal videre gå frem om
tilsynspersonen har snakket med barnet og hvordan barnet har fått mulighet til å
utrykke egne meninger og synspunkter. Fosterforeldrene har ikke rett til å få kopi av
tilsynsrapportene. Dette er viktig for barnet å få vite.
Involvering av barnet
Det er viktig at barnet får si hvordan tilsynsbesøket skal gjennomføres. Noen barn vil
ikke ønske å snakke med tilsynsperson uten fosterforeldrene til stede. Dette må
tilsynspersonen respektere, samtidig som det er viktig at fosterforeldrene formidler til
barnet at samtaler uten fosterforeldrene tilstede er en rett de har. Tilsynet er for
barnet sin skyld og det er barnet som er hovedpersonen når tilsynet skal
gjennomføres.
Tilsynspersonen må avtale med barnet hvordan barnet ønsker å medvirke under
skriving av rapporten. Tilsynspersonen kan gå igjennom rapporten med barnet ved
neste besøk, slik at barnet kan gå igjennom det som blir skrevet og ha mulighet til å
gi sine synspunkter.
Planlegging av tilsynsbesøk
Når Ullensaker kommune har fått informasjon fra en omsorgskommune om at et barn
har flyttet i fosterhjem, lages det en beslutning om tilsyn i fosterhjem. Beslutningen
sendes til omsorgskommunen og til Plan B som utfører tilsyn på vegne av
kommunen. En tilsynsperson fra Plan B vil ta kontakt med fosterhjemmet for å
planlegge første tilsyn i fosterhjemmet. Det er viktig at fosterhjemmet legger til rette
for rask oppstart.
Vi oppfordrer tilsynspersonen til å avtale dato med fosterhjemmet, for alle besøkene i
løpet av året, så langt det lar seg gjøre.
Dersom du har noen spørsmål om tilsyn i fosterhjem, ta kontakt med
Ullensaker barneverntjeneste
Mail: post.barneverntjenesten@ullensaker.kommune.no
Tlf 66 10 80 00

Fint om dere tar dere tid til å gå igjennom informasjonen på neste side med barnet.

Informasjon til deg som har flyttet i fosterhjem
Snart får du besøk av en tilsynsperson.
En tilsynsperson en person som skal ha kontakt med deg som bor i fosterhjem og
som skal høre din stemme om hvordan du har det. Barneverntjenesten i den
kommunen du bor i skal forsøke å finne en person som du kan få tillit til.
Tilsynspersonen jobber ikke i barnverntjenesten, men er en person som skal høre
om du har det bra i fosterhjemmet.
Tilsynspersonen og du skal ha kontakt fire ganger i året, eller mer hvis det er behov
for det.
Hva snakker man med en tilsynsfører om? Dere kan snakke om det som opptar deg.
Tilsynspersonen kan for eksempel spørre om:
• Er det noe spesielt som har skjedd siden sist?
• Hvordan trives du i fosterhjemmet?
• Hvordan er det på skolen/barnehagen?
• Hva gjør du etter skolen/barnehagen og i helgene?
• Hvordan er samværet med familien?
• Er det noe spesielt som skal skje i tiden framover?
Du kan snakke med tilsynspersonen alene eller sammen med fosterforeldrene dine.
Etter at tilsynspersonen har hatt samtale med deg skal hun/han skrive en rapport til
barneverntjenesten. Her står det litt om hva dere har snakket om. Fosterforeldrene
dine får ikke lese denne rapporten. Men den leses av de som jobber med saken din
hos barnevernet.

