
Lise Christoffersen (A) [15:06:40]: I budsjettet for 2018 foreslår regjeringa en midlertidig 

ordning for fosterforeldre på dagpenger og arbeidsavklaringspenger sånn at de ikke skal tape 

på å være fosterforeldre. Men 11. mai i år gjorde Stortinget et enstemmig og helt krystallklart 

vedtak om at ingen trygdede, heller ikke uføre, etterlatte eller enslige forsørgere, skal tape på 

å være fosterforeldre. Så hvorfor unnlater regjeringa å følge opp det enstemmige vedtaket 

Stortinget har gjort?  

Statsråd Anniken Hauglie [15:07:18]: Regjeringen følger opp Stortingets vedtak overfor 

fosterforeldre. Stortinget vedtok at man skulle unngå avkortning av fosterforeldrenes 

godtgjørelse. De sakene som kom mye opp i debatten, og som også ble tatt inn i Stortinget, 

var særlig fosterforeldre som går på arbeidsavklaringspenger, men også fosterforeldre som går 

på dagpenger. Som jeg gjorde oppmerksom på da vi diskuterte dette før sommeren, krever 

disse endringene både regelverksendringer og budsjettendringer.  

Det som regjeringen nå har gjort, er at vi har foreslått å endre regelverket for fosterforeldre på 

dagpenger og arbeidsavklaringspenger, slik at disse ikke avkortes urimelig, slik som mange 

av eksemplene viste. I tillegg har regjeringen satt ned et eget utvalg som nettopp skal se på 

fosterforeldres rammebetingelser, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en 

samlet oversikt over hvordan fosterforeldrenes inntekter, godtgjørelser og rammebetingelser 

skal være.  

Lise Christoffersen (A) [15:08:20]: Stortinget vedtok 11. mai 2017 følgende:  

«Stortinget ber regjeringa snarast innføre ei overgangsordning for fosterforeldre på 

trygdeytingar, som sikrar at dei ikkje tapar økonomisk på å vere fosterforeldre.»  

Så det er regjeringa som på egen kjøl har valgt at mange fosterforeldre fortsatt skal tape 

trygdeytelser, til tross for et stortingsvedtak om det motsatte. Men Stortinget sa mer den 11. 

mai. Vi sa at en overgangsordning skulle komme snarest, men heller ikke det har regjeringa 

fulgt opp – 7,5 måneder er ikke snarest.  

Så mitt spørsmål er: Vil statsråden, av hensyn til de fosterforeldrene som nå har tapt store 

beløp på regjeringas sendrektighet, vurdere å gi den amputerte overgangsordningen 

tilbakevirkende kraft fra 11. mai, da Stortinget gjorde sitt enstemmige vedtak?  

Statsråd Anniken Hauglie [15:09:17]: Regjeringen kom tilbake til Stortinget så snart som 

mulig. Som jeg sa i mitt forrige svar, og som jeg også sa i tidligere debatter før sommeren, 

ville disse endringene kreve både regelverksendringer og budsjettendringer. Nå er budsjettet 

kommet, vi har lagt penger inn i budsjettet, og regelverket er endret slik at nettopp de 

fosterforeldrene som går på arbeidsavklaringspenger eller dagpenger, ikke får avkortning, slik 

Stortinget også forutsatte.  

Når det gjelder rammebetingelser for øvrig, har regjeringen satt ned – som jeg sa i mitt forrige 

svar – et eget utvalg som skal se på rammebetingelsene for fosterforeldrene. Regjeringen vil 

derfor komme tilbake til Stortinget, slik at Stortinget kan diskutere rammebetingelsene i en 

helhet. For regjeringen var det viktig at man fikk gjort de endringene som gikk på 

arbeidsavklaringspenger og dagpenger, nå, og så vil vi komme tilbake igjen til om det skal 

gjøres øvrige endringer i rammebetingelsene for fosterforeldrene.» 
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