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Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 

 

Antall henvendelser 
Antallet registrerte henvendelser i løpet av  2015 er ca. 300.  Det er et gjennomsnitt på ca. 25  i 

måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra 2014, men likevel noe lavere enn det har ligget på de 

siste årene.  

Hvem henvender seg? 
Alle fylker er representert blant de som har tatt kontakt på rådgivningstelefonen  i 2015. Et klart 

flertall av henvendelsene kommer fra kommunale fosterhjem, men vi får også henvendelser fra 

statlige hjem og beredskapshjem. Vi får også henvendelser fra instanser som skal bistå 

fosterhjemmene, for eksempel ansatte i barneverntjenesten, Bufetat og  NAV. Noen ganger ringer 

også fosterbarn, familiemedlemmer osv. 

Problemstillinger 
Spørsmålene som blir ringt inn til rådgivningstelefonen spenner fra de enkle til de veldig alvorlige 

temaene. Henvendelsene blir kategorisert, men dette kan noen ganger være vanskelig fordi temaene 

går i hverandre. Det er også slik at mange henvendelser rommer flere separate problemer, og de 

kunne derfor vært satt opp som flere henvendelser.  

Nedenfor presenteres temaer som vi har fått henvendelser om i 2015. Noen temaer er tatt med på 

grunn av alvorlighetsgrad, andre fordi vi får mange henvendelser på dette. Temaene skiller seg ikke 

mye fra andre år. Det er i hovedsak de samme problemstillingene som går igjen. 

Økonomi 
Et overveiende flertall av henvendelsene handler om økonomi. Mange av disse spørsmålene handler 

om utgiftsdekning, arbeidsgodtgjørelse og frikjøp/forsterkning.  

 

Utgiftsdekning 

Mange fosterforeldre opplever at utgiftsdekningen ikke strekker til og har spørsmål i forhold til hva 

man kan forvente at barneverntjenesten dekker. Andre har utgifter knyttet til barnet som de ikke får 

dekket. 

 Kan barnevernet betale for utgifter til Folkehøgskole, og vil fosterbarnet kunne få stipend og 

lån? 

 Fostersønnene skal ta sertifikat og fostermor lurer på om de kan forvente å få støtte av 

barnevernet? 

 Fostermor lurer på hva de kan be om å få dekket til konfirmasjonen til fosterbarnet. 

Barnevernet mener de kan dekke klær. 
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 Fostermor lurer på hvor mye penger man kan forvente å få for å kjøpe inn nødvendig klær og 

utstyr når de skal ta imot et fosterbarn. Finnes det satser for dette? 

Arbeidsgodtgjørelse 

Dette året har mange fosterhjem ringt inn spørsmål som angår endringer  i arbeidsgodtgjøring uten 

forvarsel.  Det har i løpet av året kommet mange henvendelser om at kommuner har kuttet en KS i 

arbeidsgodtgjøringen uten noen begrunnelse. 

Frikjøp 

Frikjøp og andre forsterkningstiltak praktiseres svært ulikt fra kommune til kommune. Fosterforeldre 

hører om andre som får langt bedre rammebetingelser, og blir misfornøyde. Mange av innringerne 

har fått vite at det er nedskjæringer i kommunen. 

 Spørsmål om vi kan hjelpe til med å lage en oversikt over hva hun taper i pensjon  dersom 

hun sier opp sin ordinære stilling og blir frikjøpt som fostermor. Hennes omsorgspermisjon 

går ut, og hun må enten si opp stillingen sin eller gå tilbake til denne. 

 Fosterfamilien har hatt frikjøp + 1 KS for hvert barn (2 fosterbarn). Har nå plutselig blitt 

trukket en KS med muntlig beskjed.  Kan barnevernet bare gjøre slikt? 

Samarbeid 

Mange henvendelser fra fosterforeldre handler om vanskelig samarbeid og dårlig kommunikasjon 

med saksbehandler. Fosterforeldrene uttrykker oppgitthet over at de må bruke så mye tid og energi 

på konflikter med kommunen. De uttrykker et sterkt ønske om mer og bedre veiledning. Mange 

ønsker  veiledere med spesialkompetanse på akkurat de utfordringene som fosterhjemmet har. 

 

 Fosterforeldre til to søsken.  Forskjellige barneverntjenester. Fosterfar forteller at de har et 

godt samarbeid med jentas barneverntjeneste, men store problemer med guttens.  Har 

behov for en nøytral person som kan stille sammen med dem i neste møte med barnevernet. 

 Oppsigelse av fosterhjemsavtalen etter store samarbeidsvansker med barnevernet.   Har hatt 

7-8 forskjellige saksbehandlere.  Fikk oppsigelse nylig.  Jenta (7år) har en belastende 

bakgrunn, og barnevernet har fulgt dårlig opp overfor fosterhjemmet som har måttet mase 

på hjelp.  Det er mange instanser inne i bildet. Bufetat støtter fosterforeldrene, og advokaten 

synes oppsigelsen bærer preg av maktmisbruk.  Ingen har snakket med barnet. 
 Fosterforeldre for to barn. Ingen egne barn. Det har vært utfordringer hele veien, men de har 

hatt et godt samarbeid med bv. Nå har de fått ny saksbehandler som har snudd opp/ned på 

alt. Samarbeidet har blitt vanskelig og de føler seg fullstendig overkjørt. De har sagt at de 

ikke orker mer og barna har blitt flyttet ved hastevedtak – akutt flytting. 

 

NAV-saker 
Det er mange fosterforeldre som ringer rådgivning når de oppdager at de ikke får utbetalt 

sykepenger, at de får lavere pensjon enn de trodde eller at de får avkortet uføretrygden sin. 

Problemet er ofte at fosterforeldrene har trodd at disse tingene er ivaretatt når de inngår en avtale 

om oppdrag med kommunen. Barneverntjenesten har ofte ikke gjort jobben sin med å informere 

godt nok om dette. Andre ganger er det rett og slett mangel på kunnskap om disse 
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problemstillingene hos saksbehandler. I løpet av 2015 har det også kommet flere henvendelser fra 

fortvilede fosterforeldre som har fått krav fra NAV om tilbakebetaling av store summer, fordi de etter 

NAV sitt regelverk har fått for mye utbetalt. Dette kan være saker hvor fosterforeldrene ikke har visst 

at de må oppgi at de har arbeidsgodtgjøring som fosterforeldre. 

 Fostermor er sykemeldt, men har problemer med å få sykepenger. Har de muligheter for å få 

fri rettshjelp? 

 Har vært fostermor i 1 ½ år, men har blitt sykemeldt pga. belastninger ved oppdraget. Har 

vært 30% frikjøpt den siste tiden. Hun er fremdeles sykemeldt, men har fått beskjed fra NAV 

om at hun ikke får sykepenger framover så lenge hun ble sykemeldt før barnet flyttet.  

 Fosterfar er 100% frikjøpt men ligger på sykehus. Har han rett på sykepenger? NAV 

sier han ikke har krav på sykepenger. 

 Fosterbarn på 3,5 år. De er frikjøpt og ser at dette vil kunne trekke ut i tid. Hva med 

pensjon og andre rettigheter da? 

 

Flyttesaker 

Flytting kan skje enten ved at barnevernet sier opp avtalen med fosterhjemmet og  flytter barnet, 

eller ved at fosterhjemmet sier opp. Det er også noen flyttinger som handler om tilbakeføring til 

foreldre. En utilsiktet flytting er en flytting som skjer uten at det har vært planlagt gjennom 

fosterbarnets omsorgs- eller tiltaksplan. Vi får kjennskap til flere slike saker hver måned og dette er 

urovekkende. Altfor mange fosterbarn opplever ustabilitet ved at de blir flyttet mellom fosterhjem. 

Gjennomgående problemstillinger som fosterforeldrene oppgir er mangel på hjelp og oppfølgning i 

forkant av flyttingen.  

Eksempler: 

 Fosterfar som ønsker å få vite hvordan de kan gå fram for å få partsrettigheter. Barnevernet 

har flyttet fosterbarnet til akuttinstitusjon i forbindelse med en destruktive handlinger. 

Barnevernet mener hun er for krevende for fosterforeldrene. Jenta selv ønsker å bo i 

fosterhjemmet, i tillegg til at hun ønsker adekvat hjelp gjennom BUP. Det har hun ikke fått til 

nå. Hva kan de gjøre? 

 Gutt 7 år har bodd i fosterhjemmet i 4 år.  Ved møtet forrige møte med barnevernet sa 

fostermor at de ikke ville klare gutten uten mer hjelp.  Så hørte de ikke mer inntil gutten bare 

ble hentet.  Beskjed den ene dagen – hentet neste dag.  Hva kan de gjøre for ham? Gutten 

har store vansker – BUP, Bufetat, PPT osv. 
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Samvær 

Spørsmål om samvær som ringes inn handler ofte om at fosterbarnet ikke vil ha samvær med 

foreldre, men at de likevel tvinges til dette av barneverntjenesten. Vi får også henvendelser fra 

fosterforeldre som er fortvilet på barnets vegne over at de ikke får treffe søsken eller andre som de 

ønsker å ha kontakt med. 

Eksempler: 

 Fosterbarn med samvær med tilsyn. Tidligere er dette samværet blitt lagt til datoer 

som passer best for familien.  Nå skal de legges til søndager.  Dette passer ikke 

familien så godt.  Kan de nekte? 

 To fosterbarn som skal ha samvær med mor under tilsyn 6 gr. pr. år. Samvær blir hele 

tiden avlyst av mor og flyttet, så nå har de plutselig 3 tett på hverandre for å nå alle 6 

i år. Er dette riktig når barna har store reaksjoner etter samvær? BUP fraråder 

samvær. 

Ettervern 

Det er store variasjoner fra kommune til kommune i forhold til hva slags oppfølgning ungdommer 

over 18 år i fosterhjem får. Det kommer mange spørsmål om hvilke rettigheter ungdommen har, 

spørsmål  om hvordan man kan klage på manglende oppfølgning og tiltak. Ungdom med ulike 

funksjonshemninger opplever ofte store vansker i forhold til overgang fra barnevern til andre etater i 

kommunen som skal overta. 

Eksempler: 

 Har siden 1996  vært fosterhjem for psykisk utviklingshemmet gutt.  Han er på 

ettervern.  Da han var 20 år sa barneverntjenesten at hun ikke lenger vil bli frikjøpt, 

og at hun må søke bokommunen om omsorgslønn. 

 Funksjonshemmet gutt som blir 18 år om 14 dager. Han sitter i rullestol og har flere 

diagnoser. Barnevernet har ikke kommet med tiltaksplan for gutten, og har sagt at fostermor 

ikke får godtgjøring lenger. Hun har i alle år bare hatt 1KS og vanlig utgiftsgodtgjørelse. Det 

krangles mellom omsorgskommunen og hjemstedskommunen om hvem som har ansvaret. 

Guttens advokat har begynt å skrive til fylkesmannen for å få dem til lå opprette tilsynssak. Er 

det noe annet de kan gjøre? 

Adopsjon 
De henvendelsene vi får på temaet adopsjon kan både handle om at fosterforeldre ønsker å 

adoptere fosterbarnet sitt og lurer på hvordan de skal gå fram, og at fosterforeldrene føler at 

barneverntjenesten ønsker å overtale dem til adopsjon.  

 Eksempel: 

Har vært fosterforeldre i 3 år og har akkurat adoptert barnet. Har de rett på 

foreldrepermisjon slik man har når man akkurat har adoptert et barn fra utlandet. 

 

Skilsmisse 

Skilsmisser oppstår også i fosterfamilier slik det gjør med ordinære familieforhold.  En skilsmisse hos 
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fosterforeldre kan imidlertid by på flere problemer siden fosterbarn som oftest er sårbare barn i 
utgangspunktet som allerede har flyttet mange ganger. 

 

Seksuelle overgrep/vold 
Saker innenfor denne kategorien er de mest alvorlige sakene som ringes inn til rådgivningstelefonen. 

Fosterforeldre som har fått anklager mot seg om vold eller seksuelle overgrep, er fortvilet over den 

situasjonen familien står i. Kategorien inneholder også saker der fosterbarn har begått seksuelle 

overgrep mot fosterhjemmets egne barn. Vi har også mottatt bekymring fra fosterforeldre om at 

fosterbarnet utsettes for vold og overgrep av den andre fosterforelderen. 

Annet 
Det kommer fra tid til annet spørsmål til rådgivningstjenesten fra andre enn fosterforeldre. Dette kan 

være  spørsmål i forhold til hva som skal til for å bli fosterforeldre, studenter som ønsker innspill til 

problemstillinger og fagstoff. Vi får også henvendelser fra barneverntjenester, Bufetat, andre 

organisasjoner, fosterbarn, biologiske foreldre og journalister.  

Kommentarer 
Det er sammensatte og komplekse problemstillinger som ringes inn til rådgivningstjenesten. Det er 

tidkrevende og til tider tungt arbeid, og vi får ofte ikke fulgt opp sakene slik vi kunne ønske. Nytt i 

2015 er at vi spør innringer om å få lov til å ringe tilbake for å høre hvordan det har gått med saken 

de har ringt inn. Når vi ringer tilbake, opplever vi at innringerne er svært positive til henvendelsen. 

Samtidig som det oppfattes som en god oppfølging av innringer, opplever vårt rådgivningsteam at 

det er nyttig for rådgivningstjenesten med denne kontakten.  

Samtalene som ringes inn kan vare lenge,  mange opp mot en time. På grunn av kapasitet forsøker vi 

å korte ned tiden pr. samtale, men det er vanskelig å avbryte folk når de «endelig» kan snakke med 

en uavhengig part. Mange trenger mest at noen lytter og forstår. Rådgivningstjenesten er et viktig 

medlemstilbud som det er behov for å utvide, både for å øke kapasiteten og for å sikre god faglig 

utvikling. Vi håper at dette blir mulig å få til i 2016. 

Vi får stadig mange henvendelser som omhandler NAV. Mange fosterforeldre opplever store 

utfordringer i forhold til dette. NAV-problemstillinger har også vært tema i rådgivningsspalten i 

Fosterhjemskontakt flere ganger i løpet av året. Dette er viktig informasjonsarbeid. Disse artiklene 

kan også ha bidratt til at flere henvender seg om slike saker. Ellers så er det også svært 

bekymringsfullt at antall flyttesaker holder seg på samme nivå. Vi har noen slike henvendelser hver 

måned. Dette er alvorlige saker og vi opplever at altfor mange fosterbarn blir påført store 

tilleggsbelastninger på grunn av at de må flytte igjen og igjen. Med tett og god oppfølgning av 

fosterhjemmet mener vi at flere av disse flyttingene kunne ha vært unngått. 

 


