
 

  
 Oslo kommune 
 Bydel Gamle Oslo 
 Bydelsadministrasjonen 
  

 
Bydelsutvalget 
 
 
  
 
  
  
  

 BU-sak  16/2015 
 HSK-sak   3/2015 
 

   Dato:   13.01.2015 

Deres ref:  Vår ref (saksnr):  Saksbeh: Randi Strømsborg, 23431057 Arkivkode:  
   2014/290    303 
 

 
 

BU-SAK 16/2015, ORGANISERING AV TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM 

 
I brev fra Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester av 09.12.14, bes bydelene om å 
avgjøre hvordan tilsynet med barn i fosterhjem skal organiseres. Avgjørelsen skal 
meddeles Fylkesmannen i Oslo og Akershus, med kopi til byrådsavdelingen.  
 
Bakgrunn for saken: 
Med virkning fra 1. februar 2014 ble det gjort endringer i barnevernlovens § 4-22 om 
tilsyn med barn i fosterhjem. Tidligere var plikten lagt til barneverntjenesten. Ifølge 
Reglementet for bydelene § 3-2, ligger lov om barneverntjenester til bydelens oppgave- 
og myndighetsområde. I Oslo kommune må bydel forstås som bydel og det er nå klarlagt 
at ordningen kan iverksettes innenfor gjeldende bydelsreglement.  
 
Formålet med lovendringen er et mer profesjonalisert og tydelig kommunalt forankret 
tilsyn. Det er i tillegg en forventning om økt kvalitet på tilsynet. Bydelene har fått noe 
større frihet til å velge hvordan tilsynet skal organiseres, og det er heller ikke lenger 
krav om at det oppnevnes en konkret tilsynsfører for barnet. 
 
 
Saksfremstilling: 
Forskrift om fosterhjem stiller ikke bestemte krav til hvordan kommunene/bydelene 
skal organisere tilsynet og det er ulike organisatoriske muligheter/modeller. 

• Tilsynet kan legges til andre tjenester i bydelen 
• Bydelen kan velge å ansette egne personer til å utøve tilsynet 
• Bydelen kan velge å benytte eksterne aktører til å gjennomføre tilsynsbesøk på 

bydelens vegne 
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• Bydelen kan legge ansvaret til barneverntjenesten, som før lovendringen 
• Bydelen kan benytte tidligere ordning med konkrete tilsynspersoner, for 

eksempel fordi barnet selv ønsker å beholde personen 
• Flere bydeler kan inngå samarbeid om tilsyn 

 
Bydel Gamle Oslo ved bydelsdirektør, foreslår at ansvaret for organiseringen av tilsyn 
med barn i fosterhjem, fortsatt legges til barneverntjenesten i bydelen. 
Barneverntjenesten har lang erfaring med dette arbeidet, og vurderes derfor som godt 
egnet til å ivareta ansvaret.   
 
For å sikre et tilstrekkelig uavhengig tilsyn, vil barneverntjenesten heretter bestille 
tilsynsfører fra Lokale tiltak i bydelen. Lokale tiltak vil foreta intervjuer og lage 
oppdragsavtaler med tilsynsførerne. Psykologene ved råd og veiledningstjenesten på 
Familiehuset, vil kunne tilby tilsynsførerne veiledning.  Barneverntjenesten vil 
kvalitetssikre gjennomføringen av tilsynet med det enkelte barn. Barneverntjenesten 
har allerede rutiner for å registrere tilsynsrapportene i barnevernets datasystem 
Familia, noe som gjør det enkelt å utføre den årlige rapportering av gjennomførte 
tilsynsbesøk.  
 
Barna som allerede har tilsynsførere de har etablert en tillitsfull og god relasjon til, vil få 
tilbud om å beholde sin tilsynsfører. De vil da bli oppdragstakere hos Lokale tiltak 
isteden for hos barneverntjenesten som de er i dag.  
 
 
 
 
Bydelsdirektøren innstiller til bydelsutvalget å fatte følgende vedtak: 
Ansvaret for bydelens tilsyn med fosterhjem legges til barneverntjenesten 
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