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Søsken må få vokse
opp sammen
Tiden har nå kommet for å sikre at søsken kan vokse opp sammen i
fosterhjem. Ingen unnskyldninger holder for å fortsette dagens praksis.
Søsken må få vokse opp sammen. Det er et
mål SOS-barnebyer arbeider for å nå, og
det er også et mål vi har fått politikerne
med oss på å kjempe for. Regjeringen har
nå gjentatte ganger lovet å sikre at søsken
kan vokse opp sammen i fosterhjem.
Likevel har vi sett lite til de konkrete
tiltakene og de nødvendige
budsjettmidlene.

Vi trenger ekstra støtte til fosterhjem som
tar imot søsken. Vi trenger konkrete
retningslinjer, mer kompetanse og bedre
oversikt over søsken i barnevernet. Vi
trenger bedre oppfølging og bedre
organisering. Og vi trenger å praktisere et
ufravikelig prinsipp: At plasseringen av
søsken i fosterhjem skal ta utgangspunkt i
hva som er best for barna.

I dag blir seks av ti søsken skilt fra
hverandre når de plasseres i fosterhjem, og
de færreste fosterhjem har kapasitet til å ta
imot en søskenflokk. For mange fosterbarn
er søskenrelasjonen den viktigste
familierelasjonen de har, ofte viktigere enn
foreldrerelasjonen. Dersom vi ikke klarer å
holde søsken sammen, mister de denne
forbindelsen til sin egen families historie.

Norge har lenge vært et foregangsland for
barns rettigheter. Vi hadde verdens første
barneombud, verdens første barneminister
og var blant de første landene som signerte
FNs barnekonvensjon. Nå må det norske
samfunnet sikre noe de fleste av oss tar for
gitt, nemlig retten til å vokse opp sammen
med våre søsken. Vi vet hvordan det
gjøres. Nå mangler bare den politiske
viljen.

Tiden har nå kommet for å sikre at søsken
kan vokse opp sammen i norske
fosterhjem. Ingen unnskyldninger er gode
nok til å fortsette dagens praksis. For
norske barnevernsledere handler dette om
økonomi, kapasitet og ressursspørsmål. For
politikerne handler det om budsjettbalanse
og strukturreformer. For barna selv handler
det om å kunne vokse opp sammen med de
nærmeste slektningene de har.

Svein Grønnern
generalsekretær i SOS-barnebyer Norge
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Et livsvarig forhold
Søsken er med oss hele livet. Derfor kan forholdet til søsken ofte være
viktigere enn forholdet til foreldre, ektefeller og annen familie.
forsterkes under ustabile forhold og
vedvarende press.

Forholdet til søsken er for mange den
lengste og mest stabile relasjonen i
familien. Foreldre er med oss i starten av
livet, mens ektefeller og egne barn kommer
i voksen alder. Brødre og søstre er
potensielt livsvarige forhold, noen ganger
på tross av store aldersforskjeller.

Søsken opplever og gir uttrykk for et vidt
spekter av følelser for hverandre. Disse
følelsene henger sammen med barnas
respektive roller i familien. Brødre og
søstre er gjensidige partnere, både som
lekekamerater og som rivaler i kampen om
foreldrenes oppmerksomhet – en
oppmerksomhet som kan være sparsom i
utsatte familier. Samtidig er forholdene
mellom søsken ofte mer stabile. Blant
annet ser vi at konflikter mellom søsken
gjerne bearbeides enklere enn konflikter
med andre jevnaldrende.

Forskning viser at forholdet til søsken
påvirker bl.a. følelsesliv, kognitive
egenskaper, atferd og holdninger. Men hva
vet vi om søskens betydning i familier i en
utsatt situasjon?
Hittil har forskning på søskenrelasjoner i
pressede familiekonstellasjoner i hovedsak
blitt utført i USA og Storbritannia.
Størstedelen av forskningen dreier seg om
familier med separerte eller skilte foreldre,
samt adoptiv- og stefamilier. Imidlertid
finnes det også studier som tar for seg
søskenforhold for barn i alternativ omsorg,
som fosterhjem. Resultatene tyder på at de
generelle trekkene i søskenrelasjonen

I tillegg kan man lære både selvkontroll og
atferdsmodifisering i en søskenrelasjon.
Eldre søsken fungerer ofte som
rollemodeller som de yngre søsknene
identifiserer seg med. De eldste søsknene
får en pionérfunksjon i søskenflokken, og
kan også vise omsorg og gi opplæring for
de yngre barna. Disse trekkene kan utvikle
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seg til foreldreliknende funksjoner dersom
ens egne foreldre er ute av stand til å utføre
oppgaven. Søsken kan også ha en
terapeutisk rolle overfor hverandre, og det
finnes bevis på at et positivt søskenforhold
er med på utvikle en kapasitet for empati
og sosial kompetanse.

graden av rivalisering mellom søsknene.
En viss rivalisering kan være med på å
utvikle en egen identitet, mens for mye
strid mellom søsknene kan slå negativt
ut. Samtidig viser forskningsrapporter at
søskenrelasjoner har stort potensial for å
utgjøre en «motstandsfaktor». Et
biologisk søskenforhold er ofte basis for
en livslang relasjon, og dersom
oppveksten preges av ustabilitet kan
søsken utgjøre en viktig sosial ressurs for
hverandre.

Søken kan også ha en viktig rolle i barns
tilknytning til familien. Dersom
foreldrene er fraværende som
omsorgsgivere, kan eldre søsken være
avgjørende. Empiriske studier har vist at
barn så unge som tre til syv år vil utvise
en omsorgsrolle overfor sine yngre
søsken når de er atskilt fra moren.
En trygg tilknytning til et søsken kan,
til en viss grad, gjøre det enklere å
håndtere et utrygt bånd til foreldrene.
Søsken vil imidlertid ikke være i stand
til å erstatte foreldrene fullt ut. Det
finnes også en risiko for at barn som
inntar en omsorgsrolle for sine yngre
søsken vil kunne få en svekket
selvutvikling på lengre sikt.

Dersom søsken ikke kan vokse opp i sin
biologiske familie, blir det et faglig
spørsmål hvorvidt barna skal plasseres
sammen eller hver for seg. Empiriske funn
tyder på at man som oftest vil plassere
søsken sammen. En undersøkelse blant
tyske barnevernskontorer bekrefter at
mange ønsker å prioritere en felles
plassering. Imidlertid preges
barnevernstjenesten også her av en mangel
på omsorgsløsninger for søskengrupper.
Iblant kan det også finnes faglige grunner
for å plassere søsken hver for seg.

Det er mange faktorer som er på å
definere et vellykket søskenforhold.
Fødselsrekkefølge, kjønn og aldersforskjell kan være med på å bestemme

Når søsknene selv blir spurt, svarer en stor
andel at de ønsker å vokse opp sammen.
Da er det opp til samfunnet å sørge for at
det lar seg gjøre.

I oktober 2012 ga SOS-barnebyer ut rapporten
«Because we are sisters and brothers» som
oppsummerer forskningen og gir ny innsikt i
forholdene for søsken i alternativ omsorg.
Rapporten kan lastes ned fra sos-barnebyer.no
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Ingen effekt av løfter
Til tross for politiske løfter blir fortsatt seks av ti søsken skilt fra
hverandre når de plasseres i fosterhjem.
er vi takknemlig for at de gjorde den gang,
og for at de også har gjort i 2016.

Våren 2013 gjennomførte SOS-barnebyer
Norge en undersøkelse blant norske
barnevernledere. Vi tok utgangspunkt i
barn i norske fosterhjem, og ba
barnevernlederne fortelle oss hvor mange
av barna som hadde søsken i samme
fosterhjem - og hvor mange som hadde
søsken plassert i en annen fosterfamilie.
Resultatet var nedslående: Seks av ti
søsken skilles fra hverandre når de
plasseres i fosterhjem.

Politiske løfter
Når søsken urettmessig splittes er det et
brudd på barnas rettigheter etter FNs
barnekonvensjon. Barn har samme rett til
beskyttelse av sitt familieliv som
foreldrene sine, og denne retten omfatter
også søsken.
FNs retningslinjer for alternativ omsorg
ble vedtatt av FNs generalforsamling i
2009. Retningslinjene skal gjøre det
enklere å implementere FNs
barnekonvensjon, og retter seg både mot
myndighetene, de som arbeider med å
ivareta barns rettigheter og befolkningen

Mer overraskende var det at disse
opplysningene ikke var tilgjengelig i noen
offentlig statistikk. For å besvare
undersøkelsen måtte de fleste
barnevernledere gå gjennom sakene sine
og telle søskenplasseringene manuelt. Det
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generelt. I artikkel 17 i disse
retningslinjene står det:

barnevernet bunner i mangel på faglige
anbefalinger.

«Siblings with existing bonds
should in principle not be
separated by placements in
alternative care unless there is a
clear risk of abuse or other
justification in the best
interests of the child.»

Norsk forskning
Det finnes lite norsk forskning på
forholdene for søsken i fosterhjem. Det
slår også regjeringen fast i den før nevnte
fosterhjemsmeldingen når den skriver at
"Vi vet lite om hvor mange søsken
som faktisk bor i samme fosterhjem,
siden det ikke finnes lett tilgjengelig
data over hvor mange saker som
omfatter søsken, eller om disse
flytter i samme hjem eller ikke. Det
er heller ikke forsket spesielt på
dette i Norge."

I kjølvannet av søskenundersøkelsen våren
2013 kontaktet SOS-barnebyer norske
politiske partier og ba om økt innsats for
søsken i norske fosterhjem. Responsen var
positiv, og da den nye regjeringen la fram
sin regjeringserklæring
(Sundvoldenerklæringen) i oktober 2013
ble det lovet at regjeringspartiene ville
"Prioritere tiltak som sikrer at barn under
barnevernets omsorg i større grad får
vokse opp sammen med sine søsken".

Regjeringen henviser til SOS-barnebyers
undersøkelse fra 2013, og viser også til
forskningsrapporter som tyder på at
•

Fosterhjemsmeldingen fra våren 2016
(Meld. St. 17 (2015–2016) Trygghet og
omsorg— Fosterhjem til barns beste)
beskriver situasjonen for søsken i
fosterhjem godt. Der kan vi bl.a. lese at
"faktorer som kan bidra til at barn opplever
stabilitet i fosterhjemmet er å bo i
fosterhjem i slekten, å bo sammen med
søsken og tverrfaglig støtte til
fosterhjemmet" (kap. 2.2), og at
"barneverntjenesten skal, der hensynet til
barnet ikke taler imot det, legge til rette for
samvær med søsken" ( kap. 2.5.4).

•
•

søsken som får bo sammen har
færre emosjonelle og
atferdsmessige problemer enn
søsken som er splittet i forskjellige
fosterhjem,
søsken som bor sammen har bedre
selvfølelse og viser mindre
aggresjon og depresjon
for mange har kontakten med
søsken vært viktigere enn kontakt
med foreldrene.

I enkelte tilfeller kan det være faglige
grunner til at søsken ikke kan bo sammen.
Men i de aller fleste tilfeller vil målet være
at søsken skal vokse opp i samme
fosterhjem. Likevel er vi ikke nærmere å
nå dette målet i dag enn for tre år siden.

I samme melding hevder regjeringen at
den "har prioritert tiltak for at barn under
barnevernets omsorg i større grad skal få
vokse opp sammen med sine søsken".
Regjeringen viser her til at "Bufdir har fått
i oppgave å utarbeide faglige anbefalinger
for at søsken skal få bo sammen", et arbeid
som skal ferdigstilles første halvår 2016.
Det imidlertid lite som tyder på at
problemet for søskenplasseringer i

Våren 2016 leverte Lena Mia Merete
Amundsen sin masteroppgave ved HiOA
om søskenplasseringer i barnevernet. Hun
har intervjuet seks saksbehandlere i
barnevernet om arbeidet med å plassere
søsken, og flere av de intervjuede oppgir
tidligere dårlige erfaringer som en av
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årsakene til at søsken splittes når de skal
plasseres i fosterhjem. Deres erfaringer
tyder på at fosterhjem som tar imot flere
barn oftere vil oppleve brudd enn
fosterhjem som bare tar imot ett barn.
Dersom dette problemet skal løses, kreves
det en bedre oppfølging og tettere
veiledning av fosterhjem som tar imot
søsken. Samtidig må rekrutteringen av nye
fosterhjem styrkes.

flere fosterhjem som kan ivareta søsken
har vi sett i flere budsjettdokumenter uten
det har fått konsekvenser for
bevilgningene til de som rekrutterer og
følger opp fosterfamiliene.
Det er derfor vanskelig å være enig i
regjeringens påstand i
fosterhjemsmeldingen om at den "har
prioritert tiltak for at barn under
barnevernets omsorg i større grad skal få
vokse opp sammen med sine søsken".
Denne setningen er klippet og limt fra
regjeringserklæringen som kom høsten
2013. Fortsatt mangler de konkrete
tiltakene. Men i det minste ser det ut til at
målsetningen ikke er glemt.

Få konkrete tiltak Vi ser frem til Bufdirs
nye faglige anbefalinger for plasseringer
av søsken i fosterhjem, og
fosterhjemsmeldingen kan tyde på at
regjeringen i det minste anerkjenner
søskenplasseringer i barnevernet som et
problem. Målsetninger om å rekruttere
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SØSKENBAROMETERET:

Søsken skilles fortsatt
SOS-barnebyers nye søskenbarometer viser at forholdene for søsken i
norske fosterhjem er uendret siden 2013.
Seks av ti søsken skilles fra hverandre når
de plasseres i norske fosterhjem. Det er
oppsummeringen av SOS-barnebyers
søskenbarometer 2016. Tallene er nær
identiske som i søskenbarometeret fra
2013.

I disse 189 kommunene/bydelene har
barnevernet ansvaret for totalt 4 403
fosterbarn. 1 961 av disse barna har søsken
som også er i barnevernets omsorg. Av de
som har søsken, oppgis det at 1 138 barn
har søsken plassert i et annet fosterhjem
enn der de selv bor. Det utgjør 57,2 % av
barna.

Undersøkelsen er gjennomført av
forskningsbyrået Ipsos, som kontaktet
barnevernledere i samtlige norske
kommuner (og bydeler i de største byene) i
perioden 20. mai – 14. juni 2016. Mange
kommuner samarbeider om
barneverntjenesten, og totalt 299
barnevernledere ble bedt om å bidra i vår
undersøkelse. Det kom inn 126 svar, noe
som gir en svarprosent på 42 %. De 126
barnevernlederne har ansvaret for totalt
189 kommuner/bydeler.

Det finnes noen regionale forskjeller. Både
Østlandet og Nord-Norge ligger på rundt
52 %. Vestlandet og Midt-Norge ligger på
58-60 %, mens Sørlandet er helt oppe på
70,3 %. Forskjellene kan imidlertid
skyldes skjevheter i hvilke kommuner som
har svart. På Sørlandet er svarprosenten
lav, og de fleste større kommuner har ikke
besvart SOS-barnebyers spørsmål.
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Dette er spørsmålene som ble stilt, og resultatene nasjonalt og pr.
region:
Antall svar Svar(tilsvarende pros ent
kommuner/
bydeler)

Norge
Østlandet
Sørlandet
Vestlandet
Midt-Norge
Nord-Norge

Hvor mange
barn totalt
har din
kommune i
fosterhjem i
dag?

Hvor mange
barn har
søsken som
også er i
barnevernets
omsorg?

126 (189)

42

4403

1961

Hvor mange
barn har ett
eller flere av
sine søsken i
samme
fosterhjem?
853

35 (42)
3 (9)
37 (46)
22 (45)
29 (47)

30
23
56
50
50

1494
114
1308
845
642

573
51
563
515
259

279
30
231
193
120

Hvor mange
Andel barn
barn har ett
med søsken i
eller flere av et annet
sine søsken i fosterhjem:
et annet
fosterhjem?
1138
57,2 %
307
71
330
295
135

Disse barnevernstjenestene har svart på undersøkelsen fra SOS-barnebyer, med samarbeidende kommuner i parentes. For å
unngå mulig identifisering av barna i små kommuner, oppgir vi ikke tall for den enkelte kommune i denne rapporten.
Østlandet:
Bydel Alna, Bydel Bjerke, Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordre Aker, Bydel Stovner, Bydel Vestre Aker, Andebu, Asker,
Askim, Bamble, Bærum, Elverum, Enebakk, Frogn, Horten, Hurdal, Hurum, Jevnaker, Kongsvinger, Larvik (sammen med
Lardal), Lørenskog, Nannestad, Nesodden, Nord-Aurdal (sammen med Etnedal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre), Ringebu
(sammen med Sør-Fron), Ringerike, Siljan, Skien, Skjåk (sammen med Lom), Stokke, Trysil (sammen med Engerdal),
Trøgstad, Vestby, Østre Toten, Ås.
Sørlandet:
Farsund (sammen med Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal), Froland, Valle (sammen med Bygland, Bykle).
Vestlandet:
Bydel Arna, Bydel Bergenhus, Bydel Fana, Bydel Fyllingsdalen, Bydel Åsane, Austevoll, Bremanger, Eid, Fjaler (sammen
med Askevoll, Hyllestad, Solund), Flora, Fusa, Førde (sammen med Gaular), Gjesdal, Gloppen, Gulen (sammen med
Masfjorden), Haugesund (sammen med Utsira), Hjelmeland, Hornindal, Høyanger, Klepp, Kvinnherad, Lindås, Samnanger,
Sandnes, Sauda, Stavanger (sammen med Kvitsøy), Stord (sammen med Bømlo, Fitjar), Strand, Stryn, Suldal, Sveio, Time,
Tysnes, Tysvær, Voss, Vågsøy, Øygarden.
Midt-Norge:
Bydel Midtbyen, Aure, Fræna, Frøya (sammen med Hitra), Hemne (sammen med Snillfjord), Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre
Gauldal, Molde (sammen med Aukra, Eide, Midsund), Namsos (sammen med Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Overhalla),
Oppdal (sammen med Rennebu), Rissa (sammen med Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Leksvik), Røros (sammen med
Holtålen, Os), Sande, Smøla, Steinkjer, Stranda, Surnadal (sammen med Halsa, Rindal), Verdal, Verran, Volda (sammen med
Hareid, Ulstein, Ørsta).
Nord-Norge:
Bardu, Brønnøy (sammen med Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad), Flakstad (sammen med Moskenes, Røat, Værøy), Hasvik,
Hattfjelldal, Karasjok, Kvalsund, Kvæfjord, Kvænangen (sammen med Nordreisa), Kåfjord, Leirfjord (Alstahaug, Dønna,
Herøy, Træna), Lenvik (sammen med Berg, Torsken, Tranøy), Loppa, Lyngen, Meløy, Måsøy, Narvik, Nesna, Porsanger,
Rana, Rødøy, Saltdal (sammen med Beiarn), Skjervøy, Sør-Varanger, Sørreisa (sammen med Dyrøy), Tromsø, Tysfjord
(sammen med Hamarøy), Vestvågøy, Vågan.
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52,4 %
70,3 %
58,8 %
60,5 %
52,9 %

Seks krav til
politikerne
Som samfunn kan vi forhindre at søsken skilles i fosterhjem. Men da
må myndighetene stille opp med konkrete tiltak og friske
budsjettmidler.
Til tross for positive signaler fra
politikerne, viser SOS-barnebyers
søskenbarometer at lite har skjedd for
søsken i fosterhjem de siste tre årene.

Nå må myndighetene følge opp de høye
ambisjonene med en konkret og målrettet
satsing på barneverntjenesten – både
lokalt og sentralt.

Dette er SOS-barnebyers krav til politikerne:
1. Øk bevilgningene til barnevernet, og sørg for at fosterhjem som tar
imot søsken får tilstrekkelig støtte og oppfølging.
2. Styrk kompetansen til de ansatte i barneverntjenesten, slik at søsken blir et
sentralt tema i utdanning og forskning på feltet.
3. Lag konkrete retningslinjer for plassering av søsken og for oppfølging av
søsken i barnevernet.
4. Innfør en plikt til alltid å kartlegge om det er søsken i familien.
5. Sørg for at eventuell splitting av søsken alltid begrunnes ut fra hensyn til
barnets beste.
6. Barneverntjenesten må føre statistikk på plassering av søsken.
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