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Familie og nære 
nettverk først! 

Et samarbeid mellom kommuner og  
Fosterhjemstjenesten Region øst



Vår ambisjon for de neste årene er at en større del av de barna og 
ungdommene som flytter i fosterhjem, flytter til noen de kjenner fra 
før eller til noen de er i slekt med. I den nye barnevernloven er det 
en lovfestet kommunal plikt alltid å søke etter fosterhjem i barnets 
familie eller nære nettverk, og det er viktig at disse familiene får det 

samme faglige tilbudet og opplæringen som andre fosterhjem. 

Hva går prosjektet ut på? 
Prosjektet går ut på å utvikle metoder for å sikre at barn og deres 
familier og nettverk får medvirke i sin sak fra et så tidlig tidspunkt 
som mulig, samtidig som en får til en grundig kartlegging av familiens 
ressurser, utfordringer og rollekonflikter.     

Hvordan gjennomfører vi det?
I prosjektet jobber vi sammen med kommuner i hele regionen. Planen 
er å bygge kompetanse og utvikle verktøy som alle kommuner får dra 
nytte av.  Barn og familier vil bli involvert i prosjektet på systemnivå, 
men også gjennom utprøvingen av arbeidet i alle faser av prosjektet. 

. 

Hvorfor familie og nære nettverk først? 
Forskning viser at det er mange fordeler for barn og ungdom 
som får flytte til et hjem de kjenner til fra før. At barnet får være i 
familien eller nettverket sitt gir ofte trygghet, og overgangen til et 
fosterhjem kan bli lettere når barnet allerede kjenner fosterfamilien. 
I tillegg til økt følelse av normalitet og stabilitet, viser forskning 
at barn som har flyttet i slektsfosterhjem i utgangspunktet har lavere 
forekomst av både psykiske lidelser og adferdsvansker.   
 
Andre kjente fordeler ved å flytte til familie og nære nettverk:   
• Lettere for barna å opprettholde livslange relasjoner   
• Det er mindre risiko for utilsiktede brudd, forutsatt god 

oppfølging og støtte   
• Barna klarer seg bedre på sikt, også på skolen   
• Barna har mer kontakt med biologiske foreldre  

For å øke andelen flyttinger innenfor familie og nære 
nettverk, har fosterhjemstjenesten i Region øst startet et 
prosjekt, der vi sammen med kommuner i hele regionen 
jobber med “familie og nære nettverk først! 

Familie og nære nettverk først!



Vi ser at det er store forskjeller i hvordan kommunene jobber med 
rekruttering i familie og nære nettverk. 

Noen har 80% av sine flyttinger innenfor familie og nære nettverk 
og bruker kun i sjeldne tilfeller fosterhjem der det ikke er kjennskap 
mellom barn og fosterforeldre fra før. Dette er kommuner som har gode 
rutiner for denne måten å jobbe på og de har jobbet systematisk med 
rekruttering i familie og nære nettverk lenge. Andre har ikke kommet 
helt i gang, det har stoppet opp eller det oppleves vanskelig.  

Pilotkommuner
I prosjektarbeidet har vi invitert noen få barneverntjenester i hvert fylke 
til å være med i første fase av prosjektet som pilotkommuner. I denne 
fasen skal utvalgte barneverntjenester og fosterhjemstjenesten lage og 
prøve ut rutiner for tidligere involvering og grundigere kartlegging enn 
det gjøres i dag, og sammen utarbeide en plan for utrulling av den nye 
arbeidsmåten til alle kommuner i regionen.  

Vil du vite mer om prosjektet? 
Kontakt prosjektleder Lise Lundby, 
466 16 148 / lise.lundby@bufetat.no Fosterhjem

Bufetat


