SJEKKLISTER FOR FOSTERHJEMSKOMMUNEN – TILSYN AV FOSTERBARN

Administrativt

OK

Avklare hvilken instans i kommunen som skal føre tilsynet
Rekruttere tilsynspersoner
Tilby tilsynspersoner nødvendig opplæring
Sørge for at tilsynspersoner gjennomfører opplæring før de blir oppnevnt
som tilsynspersoner for fosterbarn
Sørge for at tilsynspersonen får et eksemplar av veilederen for «Tilsyn i
fosterhjem» (Bufdir, 01/2015)

Ved flytting til fosterhjemmet
Ved valg av tilsynsperson til det enkelte barn, sikre at tilsynspersonen har
en tilstrekkelig uavhengig funksjon overfor barneverntjenesten både i
fosterhjemskommunen og i omsorgskommunen og barnets fosterforeldre
Tilstrebe at tilsynspersonen har samme kulturelle eller språklige
tilhørighet som barnet eller besitter kompetanse i minoritetsbarns eget
språk eller kultur
Innhente politiattest/barneomsorgsattest og taushetserklæring
Inngå skiftelig avtaler i de tilfelle der omsorgskommune ønsker å ha ansvaret
for at det føres tilsyn - som inkluderer omsorgskommunens rapporteringsplikt ved eventuelle misforhold i fosterhjemmet
Orientere både barnet og fosterforeldrene om kommunens ansvar for
tilsynet og hvem som skal føre tilsyn med barnet. Barnet skal informeres
om at det når som helst kan ta opp eventuelle problemer i fosterhjemmet
eller i forholdet til barneverntjenesten.
Utarbeide oppdragsavtale med tilsynspersonen (honorar, utgifter til reise,
eventuelt aktiviteter med barnet, til opplæring, veiledning), eventuelt
avtale at omsorgskommunen gjør dette.
Avklare med tilsynspersonen behov for oppfølging og hvordan etterfølgende
veiledning skal tilbys

OK

Under oppholdet
Sjekke at de lovpålagte tilsyn gjennomføres og at rapportene er mottatt
Kontrollere at rapporten fra tilsynet gir tilstrekkelig informasjon til at
formålet med tilsynet må anses ivaretatt.
Hvis rapporten har mangler, be den som fører tilsyn skrive tilleggsrapport,
og om nødvendig foreta supplerende vurderinger
Når rapporten er godkjent sende den snarest til barneverntjenesten i
omsorgskommunen med kopi til barneverntjenesten i fosterhjemskommunen (hvis det er annen instans i kommunen)
Sende kopi av rapporten til Fylkesmannen hvis tilsynsrapporten viser
alvorlige mangler i barnets omsorgssituasjon
Ved etterfølgende tilsyn kontrollere at eventuelle forhold som er påpekt
tidligere er fulgt opp.
For barn som er fylt 15 år og som har vært plassert i fosterhjemmet i mer
enn 2 år skal fosterhjemskommunen vurdere om tilsynet skal reduseres
til minimum 2 ganger i året. Det forutsetter samtykke fra barnet og
barneverntjenesten i omsorgskommunen før dette bestemmes.
Hvis en tilsynsperson blir langvarig syk eller sier opp oppdraget, sørge for at
tilsynspersonen informerer barnet og fosterforeldre, og avslutter kontakten
med barnet på en ordentlig måte

OK

