
Orientering om signering av ambassadøravtale 
11 000 barn og unge i Norge bor i fosterhjem, og hvert år er det behov for 1000 nye fosterhjem i 
Norge. Barn er forskjellige, også når det gjelder tro og livssyn. For å sikre at hvert enkelt barn får en 
fosterfamilie som passer nettopp dem, har barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad tatt 
initiativet til å gjøre en ekstra innsats i 2021 for å rekruttere fosterfamilier med like forskjellig 
bakgrunn som barna selv har. Kirkerådet mottok i oktober en invitasjon via samarbeidsrådet for tros 
og livssyn om å bli med i en nasjonal dugnad for å rekruttere fosterhjem blant tros og 
livssynssamfunn. Preses Olaf Fykse Tveit og seniorrådgiver Sigrid Flaata deltok på et oppstartsmøte i 
regi av Kjell Inge Ropstad i barne- og familiedepartementet 21.oktober. Preses signerte avtalen 
ambassadøravtalen i slutten av november.  
 
Ambassadørorganisasjonen skal i ett år hjelpe det norske barnevernet med: 

• å synliggjøre behovet for gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og hedre de som er 
fosterfamilier 

• å bidra til å øke kunnskap om behovet for fosterhjem 
• å spre budskap om at fosterbarn er som alle andre barn - forskjellige  
• å spre budskap om at ulike barn trenger ulike fosterhjem 
• å formidle at løsningen ofte er nærmere enn vi tror, mange barn kan flytte i fosterfamilier i 

slekt eller nettverk 
• å vise til at nyttig informasjon om det å være, eller hvordan bli fosterhjem finner man på 

nettsiden www.fosterhjem.no   
 
Ambassadørorganisasjonen forplikter seg til: 

• å engasjere lokale grupper av organisasjonen som kan samarbeide med Bufetat og være 
døråpner til medlemmene sine 

• å skaffe kontaktperson i lokale deler av organisasjonen som kan samarbeide med Bufetats 
kontaktperson 

• å dele informasjonspakker med sine medlemmer 
• å bidra til at Bufetats informasjon om fosterhjem spres og at interesserte vet hvor de kan ta 

kontakt 
• å legge ut informasjon på Facebook og/ eller medlemssider på nett, for eksempel ved å 

benytte materiellet som tilbys av Bufetat  
• å invitere Bufetat inn til aktuelle møter i organisasjonen, slik at de kan informere om 

fosterhjem og svare på spørsmål  
 
Bufetat forplikter seg på vegne av BFD til: 

• å ha en kontaktperson som kan informere om det lokale behovet for fosterhjem, og 
samarbeide med ambassadørorganisasjonen om aktiviteter 

• å oversende aktuelt materiell som kan deles med ambassadørorganisasjonens medlemmer:  

• informasjonspakke som kan sendes til medlemmer på e-post 

• forslag til tekst og bilde som kan deles i sosiale medier  

• artikkel og bilde som kan publiseres på nettsider/ medlemssider 

• informasjonsmateriell som kan deles ut i forsamlingslokaler 
• å invitere medlemmer fra ambassadørorganisasjonen til lokale informasjonsmøter og 

webinarer i regi av fosterhjemtjenesten  
• å delta på aktuelle møter i organisasjonen for å gi informasjon om fosterhjem og svare på 

spørsmål. Bufetat vil tilstrebe å gjøre dette sammen med lokal barnevernstjeneste.  
 
Kirkerådet planlegger følgende oppfølging av ambassadøravtalen: 
Den norske kirke kan være en bidragsyter til flere fosterhjem ved at informasjon om ordningen når 
fram til medlemmer som har tenkt på dette og vurderer det. Arbeid for fosterhjem er naturlig å se i 
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sammenheng med kirkens generelle engasjement for barns rettigheter, og med diakoniens pilarer 
om nestekjærlig og kamp for rettferdighet.  
 
Kirkerådet planlegger følgende oppfølging av ambassadøravtalen: 

• ta opp med diakonirådgiverne hvordan de jobber videre i sitt bispedømme med de deler av 
avtaler som må følges opp på regionalt og lokalt nivå 

• samle relevant informasjon om fosterhjem i ressursbanken 
• inkludere informasjon om fosterhjem i nyhetsbrev som går til alle ansatte i Den norske kirke 
• arrangere frokostmøte med bidrag fra Bufetat 
• tematisere fosterhjem på årets digitale trosopplæringskonferanse 
• bruke Den norske kirkes kommunikasjonskanaler til å spre informasjon om å bli fosterhjem 

 
 


