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Norsk fosterhjemsforening har i dag vært i møte i Arbeids og 

administrasjonsdepartementet for å snakke om utfordringene fosterforeldre opplever i 

møtet med NAV. Vi fikk mye taletid og benyttet denne til å belyse hvordan regelverket i 

praksis kommer til utslag når fosterforeldre er i behov av ytelser fra NAV. Vi fikk også 

presentert noen av våre forslag til endringer. 

Norsk fosterhjemsforening ble i Dagsnytt 18 i desember 2016 lovet et møte med statsrådene i 

Arbeids og Administrasjonsdepartementet og Barne – og Likestillingsdepartementet. I stedet 

ble vi møtt av statssekretærer, med forsikringer om at det vi tok opp på møtet ville bli 

videreformidlet. Velferdspolitisk avdeling i Arbeids og Administrasjonsdepartementet og 

barnevernsavdelingen i barne – og likestillingsdepartementet møtte også med to 

representanter hver på møtet. Fra Norsk Fosterhjemsforening var både generalsekretær, 

advokat og organisasjonssekretær tilstede.  

Vår rådgivningstjeneste mottar svært mange henvendelser fra medlemmer som opplever 

NAV-problematikk. Ved å presentere noen konkrete eksempler på dette fikk vi formildet til 

statssekretæren både behovet for bedre og mer informasjon ut til fosterforeldrene - og behovet 

for unntaksregler som retter seg spesifikt mot fosterforeldre. I denne omgang var det i 

hovedsak ytelsen arbeidsavklaringspenger samt kravet om at dagpengemottakere skal kunne 

flytte til hvor som helst i landet for å ta seg arbeid diskutert. 

Vi ble forsikret om at fosterforeldres arbeidsrettslige stilling i forhold til NAV er noe av det 

som skal gjennomgås i den kommende NOUen. Dette er gledelig, og noe foreningen vil følge 

nøye. Vi ble også betrygget i at Norsk Fosterhjemsforening vil bli benyttet som en 

sparringspartner i dette arbeidet. Vi vil forsikre våre medlemmer om at dette har høyeste 

prioritet i foreningen og vi vil delta aktivt i prosessen.  

Norsk Fosterhjemsforening og Arbeids - og Administrasjonsdepartementet er enige i at god 

informasjonsflyt er grunnleggende. Uavhengig av når og hvordan regelverket endres er det 

behov for at fosterforeldre får god og riktig informasjon om deres sosialrettslige stilling per 

dags dato - og at hver enkelt saksbehandler og veileder i NAV har nok kunnskap på feltet til å 

kunne rådgi fosterforeldre på en god måte. 

Som et resultat av møtet ble vi derfor enige om at det må utformes et skriv, som omhandler 

fosterforeldres krav og rettigheter i forhold til velferdsytelser fra NAV. Det er også enighet 

om at både fosterforeldre, NAV ansatte og ansatte i Barnevernstjenesten trenger mer 

kunnskap om fosterforeldres arbeidsrettslige og sosialrettslige stilling.  

På oppfordring fra Arbeids og Administrasjonsdepartementet ble det bestemt at Norsk 

Fosterhjemsforening skal utarbeide en oversikt over hvilke problemstillinger som går igjen 

hos vår rådgivningstjeneste. Informasjonen vi kommer med skal brukes som en del av 

departementets vurdering av behov for unntak for fosterforeldre, og vi ber dere derfor om å 

bidra, dersom dere har opplevd vansker eller utfordringer i møte med NAV.  

Norsk Fosterhjemsforening oppfordrer våre medlemmer til å skrive til oss og dele deres 

erfaringer med NAV. Det er viktig å få belyst mangfoldet av og kompleksiteten i disse 



sakene. Send gjerne en kort beskrivelse av problematikken til 

post@fosterhjemsforening.no eller ring oss på telefon 23 31 54 00.  

Det er viktig at de av dere som ønsker å bidra har mulighet til å sende oss kopier av 

vedtak fra NAV, slik at eksemplene vi presenterer kan etterprøves.  

Denne oversikten skal sendes til Arbeids – og Administrasjonsdepartementet, slik at den kan 

brukes som en mal i opplæring av NAV-ansatte og ansatte i barnevernet. Vi fikk også 

presisert viktigheten av at det allerede på PRIDE-kursene gis utfyllende og korrekt 

informasjon om hvordan oppdraget som fosterforeldre påvirker fosterforeldres rett til ytelser. 

Alt i alt opplevdes møte som en god start på dialog. Norsk Fosterhjemsforening opplevde å bli 

tatt på alvor i vår bekymring og vi ser frem til et tett samarbeid i etterkant av NOUen.    
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