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1. Innledning  

Norsk Fosterhjemsforening viser til møtet med sekretariat og utvalgets leder den 15.11.17 

hvor vi ga innspill på temaet frikjøp og veiledning i forhold til kommunale fosterhjem. Vi 

viser og til vårt brev av 23.08. 17 til utvalget som dekket et bredt spekter av tema – også 

frikjøp og veiledning.  

 

Vi kommer her med supplerende skriftlige innspill til utvalget. I tillegg kommer vi med noen 

punkter som vi ber om blir ivaretatt i utvalgets videre arbeid.  

 

Frikjøp og veiledning er tiltak som fosterhjemsutvalget drøfter under tittelen «rammevilkår 

for fosterforeldre». Norsk Fosterhjemsforening anser dette som et misvisende begrep. Det kan 

feilaktig gi inntrykk av å utgjøre «goder» som fosterforeldrene får. I realiteten må frikjøp og 

veiledning anses som hjelpetiltak/tilretteleggingstiltak for fosterbarn med særskilte behov slik 

at fosterhjemmet settes i stand til å gi barnet god omsorg. Når barnet bor sammen med 

biologiske foreldre anses ulike tiltak som gis i hjemmet for «hjelpetiltak» og det samme må 

gjelde når dreier seg om tiltak i fosterhjemmet.  

 

De som skal gi regler og retningslinjer på fosterhjemsområdet må forstå «fosterhjemmets 

indre liv» for å kunne lage regler som blir hensiktsmessige og derved når sitt formål. I dag er 

det stor avstand mellom lovgiver og de som kjenner fosterhjemmets indre liv. Derfor har vi i 

dette brevet prøvd å beskrive fosterhjemmets indre liv nærmere. 

 

Målet med alt fosterhjemsarbeid må være å sikre fosterbarnet trygghet og omsorg i 

fosterhjemmet. 

 

Norsk Fosterhjemsforening gjentar at mange fosterbarn i dag ikke sikres trygghet og omsorg 

til tross for at fosterforeldre gjør sitt ytterste. Dette skyldes manglende forståelse av 
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fosterhjemmets indre liv og utfordringer, manglende treffsikre tiltak og rettigheter tilpasset 

fosterhjemmets behov slik at det kan ivareta fosterhjemsoppgaven. 

Det er ingen helhetlig tilnærming til fosterhjemsomsorgen når mandatet til fosterhjems-

utvalget er så avgrenset. Det er ingen lovgivning som regulerer fosterhjemsområdet på en 

måte som sikrer barnet vern. De utfordringer vi daglig kommer i kontakt med på 

rådgivningstjenesten vil antagelig ikke bli løst som følge av utvalgets arbeid. 

2. Oppsummering av våre hovedpunkter  

Fosterhjemsoppdrag er et risikoprosjekt, som ofte undervurderes. 

 

Fosterbarn trenger mer enn bare vanlig omsorg. Fosterforeldre må anses som spesialiserte 

omsorgsgivere som gir omsorg som behandling.  

 

Frikjøp og spesialisert veiledning tilpasset det enkelte fosterbarns og fosterhjems behov er 

viktige virkemidler for at fosterhjemmet skal kunne stå i oppdraget.  

 

Det frarådes å tenke en vridning fra økonomiske virkemidler til faglige virkemidler, dette vil i 

tilfelle være en nedbygging og ikke en oppbygging av tiltak for å hjelpe fosterhjem. Her må 

man i stedet tenke både økonomiske og faglige virkemidler, tilpasset dette konkrete hjemmets 

og barnet behov. Det er som tidligere nevnt, ikke riktig å anse frikjøp som et økonomisk 

virkemiddel. Fra vår side anser vi fosterhjemsgodtgjørelsen og utgiftsdekningen som 

økonomiske virkemidler. Frikjøp handler om å tilrettelegge med mer tid til fosterhjemmet på 

grunn av fosterbarnets behov.  

 

Fosterhjemsomsorgen må få et betydelig økonomisk løft og kommunene må sikres midler til 

dette. 

 

Fosterhjemsgodtgjørelsen og utgiftsdekningen må være forutsigbare og faste ytelser uansett 

hvor man bor i landet, og ikke gjenstand for forhandling. Godtgjørelsen må heves vesentlig 

fra dagens nivå. Hjelpetiltak eller tilretteleggingstiltak må derimot være basert på individuelle 

behov hos fosterbarn og fosterhjem, og vil kunne variere over tid. Det gjelder spesialisert 

veiledning og frikjøp. Tjenester i hjemmet som vaskehjelp, leksehjelp etc. kan ikke erstatte 

behovet for frikjøp helt eller delvis i plasseringsperioden. Det er fosterhjemmets behov som 

må være avgjørende for å kunne stå i oppgaven. Tjenester i hjemmet kan settes inn som 

hjelpetiltak dersom fosterhjemmet ønsker dette.  

 

Det bærende synspunkt må være at fosterhjem ikke skal tape økonomisk på å være 

fosterforeldre. Sånn sett bør fosterforeldre beholde sitt inntektsnivå fra arbeid utenfor 

hjemmet når de frikjøpes fra jobb utenfor hjemmet. De bør også få rett til pensjon og 

rettigheter for øvrig som de statlige fosterhjem har. De fosterforeldre som ikke har lønn 

utenfor hjemmet å ta utgangspunkt i må gis lønn ut ifra et omsorgsnivå som gjenspeiler at de 

er spesialiserte omsorgsgivere.  

 

Fosterhjemsgodtgjørelse må gis uavhengig av om man er frikjøpt eller ikke.  

Vi kan ikke se at det foreligger grunner som taler mot frikjøp. Når det viser seg at dette 

tilretteleggingstiltaket blir hyppig brukt, så er det et uttrykk for at fosterhjemsoppdragene ofte 

undervurderes i utgangspunktet. Det som ofte skjer, er at de store tilretteleggingsbehovene 

kommer fram etter hvert i plasseringen.  
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Mht veiledning så må den være spesialisert og tilgjengelig. Det må være veiledere som har 

tilstrekkelig tid og som har kompetanse på temaet, og som ikke er den samme som 

kontaktperson i barnevernet. Et eget senter med kompetanse på problembelastning i nære 

relasjoner kan være nyttig. Kompetanse på barnets utfordring er også viktig.  

Frikjøp handler om å frigjøre tilstrekkelig tid til å få det riktige fokuset. Faglige virkemidler 

forutsetter at fosterhjemmet har tid til å motta disse virkemidlene. Fosterhjemsoppdraget er 

ofte undervurdert i forhold til hvor omfattende oppgave det er. Pålegging av en så stor 

oppgave samtidig som man har dårlig tid til å utføre den, fører ofte til at det skjærer seg. Når 

disse store oppgavene skal utføres etter vanlig arbeidstid (uten å kjøpe familien tid gjennom 

frikjøp) sier det seg selv at man ikke lykkes i det man ønsker oppnå.  

 

Utvalgets mandat er for snevert, og bør utvides for å løse utfordringer på fosterhjemsområdet. 

 

Fosterhjem mangler rettssikkerhet. Det er ingen klageadgang. Dagens kontraktsregulering av 

fosterhjemsfeltet er en offentlig ansvarsfraskrivelse og gjør at fosterhjem står helt alene uten 

bistand fra Bufdir, departement eller fylkesmann der kontraktsvansker oppstår.   

 

 

3. Bakgrunnsinformasjon som grunnlag for Norsk Fosterhjemsforenings standpunkt 

mht frikjøp og veiledning 

Et fosterhjemsoppdrag er per definisjon uforutsigbart og dermed et «risikoprosjekt». Vil 

plasseringen lykkes, eller vil det ende opp i en utilsiktet flytting? Derfor er skreddersøm 

nødvendig og verktøy som frikjøp og tilpasset veiledning av stor betydning.  

 

Det er en rekke elementer i oppdraget som gjør at det blir uforutsigbart:  

 

Et fosterhjemsoppdrag er et risikoprosjekt 

Barnets utfordringer vil kunne vise seg å være større enn forventet. Barnet vil kunne veksle 

mellom gode faser og faser med store utfordringer. Pubertetsfasen innebærer nye utfordringer. 

Fosterhjemmets egen evne til å stå i oppdraget over tid vil også kunne variere. Dels vil egne 

biologiske barn kunne få vansker og kreve fokus og ressurser, parforholdet vil kunne møte 

utfordringer og risikere å rakne, fosterforeldre vil kunne få svekket helse. Fokus på 

rekruttering og god matching vil ikke avbøte det forhold at man aldri vil treffe bra nok.   

       

At fosterhjem i stor grad er et risikoprosjekt vises ved at det er et høyt antall utilsiktede 

flyttinger fra fosterhjem ifølge rapport om utilsiktede flyttinger. Utilsiktet flytting er en stor 

belastning for barnet, som på ny blir rykket opp fra hjemmet, med de skadevirkninger det 

påfører barnet. Utilsiktet flytting er og en stor belastning for medlemmene i fosterfamilien 

som ofte sitter igjen med tap og nederlagsfølelse.  

 

Fosterbarnet trenger mer enn bare vanlig omsorg 

Norsk Fosterhjemsforening understreker at man må gå vekk fra å se på fosterbarn som vanlige 

barn som bare trenger et sett nye foreldre og god nok omsorg. Det er stor forskjell å være 

foreldre til egne biologiske barn som ikke har opplevd omsorgssvikt, og det å skulle inn å ta 

over den daglige omsorgen for barn som ofte er meget skadet og som har særskilte behov. Det 

å ha den daglige omsorgen for en annens barn er en stor oppgave med mye ansvar. Dette 

ansvaret står man i 24/7. 
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Fosterbarn har utfordringer som kommer til uttrykk på ulike måter. De fleste fosterbarn har 

store utfordringer som følge av omsorgssvikt. Enkelte har i tillegg genetiske utfordringer. De 

fleste har traumer som har begrunnet at de er plassert, og plasseringen kan også være 

traumatisk. Disse utfordringene stiller store krav til fosterforeldrene. De færreste foreldre har i 

forhold til egne biologiske barn stått i den type utfordring som det å gi tilpasset omsorg til 

fosterbarnet.   

 

En god del fosterhjem får et barn med så omfattende behov for omsorg at det ikke bare blir et 

omsorgsoppdrag, men vanskeliggjør det å ha arbeid utenfor hjemmet helt eller delvis. Dette er 

ofte ikke på det rene når man tar på seg fosterhjemsoppdraget. Stine Lehman har i sin 

forskning dokumentert at en betydelig andel fosterbarn har store utfordringer og diagnoser. 

De færreste foreldre har erfaring fra det å ha barn med særskilte behov; Lærevansker krever 

mye oppfølging i forhold til lekser. Barnevernsbarn gjør det betydelig dårligere på skolen enn 

andre barn. Det får stor betydning for barnets mulighet til å klare seg i samfunnet. For 

fosterforeldre med daglige omsorg, krever dette mye oppfølging og iherdig innsats for å få 

fosterbarnet til å mestre.  

 

De færreste foreldre har erfaring barn som ikke vil gå på skolen, ikke kommer ut av senga om 

morgenen, barn som selvskader seg, som blir mobbet på skolen, eller som selv mobber andre 

og utagerer, som kan hende i perioder ikke vil forholde seg til regler og rammer, som ikke har 

noen venner, som nekter å spise vanlig mat eller å spise i det hele tatt. De færreste 

fosterforeldre har erfaring med barn som utagerer, som selvskader seg, ruser seg, som har 

alvorlige spiseproblemer. Det å håndtere barn som ikke har tillit til voksne personer, som kan 

hende kommer med erfaring som det å ikke ha fått nok mat, ha vært utsatt for vold og 

seksuelle overgrep, stiller særskilte krav til omsorgsgiver. Det stilles særskilte krav til 

omsorgsgiver for å møte akkurat dette barnets behov på en god måte. 

 

Mht betydningen av overgrep og omsorgssvikt i barndommen på barnets helse i barnets 

voksenliv – så har Norsk Fosterhjemsforening tidsskrift Fosterhjemskontakt i desember 2017 

kommet ut med en viktig artikkel: Barndomsforgiftning. Kopi av artikkel vedlegges, se 

vedlegg 1. Barndomsforgiftning brukes som begrep om en type stress som er forskjellig fra 

det som kalles positivt stress. Giftig stress betegner belastende forhold som ikke bufres eller 

dempes av andre forhold eller egnede tiltak, og som derfor gjør skade, særlig når forholdene 

varer ved og i tillegg er tildekket av sosiale tabuer, fortielse, taushet og hemmeligholdelse. 

Krenkelse av barnet i barndom medfører at de blir syke voksne, så sant det i barnets 

oppvekstmiljø ikke finnes noen voksne personer som ser, støtter, verner eller beskytter barnet 

og kan motvirke og oppveier det vonde med noe som er nærende. Mange dør betydelig før 

andre voksne som ikke har opplevd slik barndomsforgiftning.  Barndomsforgiftning har store 

kostnader.  

 

Fosterhjem som behandlingsomsorg 

Et fosterhjem beveger seg stadig mer mot profesjonalisering av omsorgsrollen fordi mange av 

barna har store utfordringer. Profesjonalisering av omsorgsrollen er nødvendig fordi det er 

spesialisert omsorg vi snakker om. Spesialisert omsorg for barn som har det dårligste 

utgangspunktet av alle. I tillegg til å gi spesialisert omsorg, så skal fosterforeldre gi omsorg. 

Alt dette skal føre til at fosterbarnet kan utvikle seg på en god måte og klare seg på egenhånd 

som voksen. 
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Fosterforeldrenes omsorg til det traumatiserte barnet må betegnes som behandlingsomsorg.  

Vi viser til en særdeles illustrerende artikkel i Fosterhjemskontakt fra desember 2017 – se 

vedlegg 2. Artikkelen er skrevet av en fostermor og en beredskapsmor. Denne gir et innblikk i 

det omsorgsoppdraget mange fosterforeldre tar på seg, og illustrerer at man ikke kan se på 

fosterhjemsoppdraget som bare det å skulle gi vanlig god omsorg til et vanlig barn.  

 

Artikkelen synliggjør at reparasjon etter omsorgssvikt tar tid. Barnet trenger gjentatte 

korrigerende emosjonelle og relasjonelle erfaringer, og det trenger en reell og opplevd 

trygghet. Flere metoder bruker omsorgsbasen i dette tidkrevende endringsarbeidet som 

handler om å tilby barnet utviklingsstøttene relasjonserfaring i kombinasjon med tilpasset 

reguleringsstøtte over tid. Det må derfor sies å være et uttrykk for at fosterforeldre utfører 

behandlende omsorg. Det innebærer at den daglige omsorgen for barnet innrettes slik at den 

virker støttende i forhold til barnets utfordringer vedrørende fungering. Av artikkelen fremgår 

at man arbeider ut i fra det enkelte barns behov og tilrettelegger den daglige omsorgen 

individuelt. Dette kan ha behandlende effekt på barnets utvikling og fungering både kognitivt, 

sosialt og emosjonelt. Dette er tidkrevende arbeid og det krever innlevelse og kunnskap om 

barn for å kunne gi tilrettelagt omsorg. For at beredskapshjem eller fosterhjem skal klare dette 

kreves god sosial støtte både privat og profesjonelt.  

 

Det å lære å holde barnet innen barnets eget toleransevindu krever veiledning og kompetanse. 

For å få til positiv endringer hos barnet må barnet være mest mulig innenfor sitt 

toleransevindu fordi det er da læring og utvikling kan skje hos barnet. 

 

Tanken med fosterhjem er at det i fosterfamilien skal utvikles helende relasjon og tilknytning 

og bidra til å reparere den skade som er skjedd i barnets oppvekst. Rollen til fosterforeldre er 

derfor viktig og selve verktøyet for å gi barnet den utviklingsfremmende støtten som skal til. 

Rollen til fosterforeldre og familie er derfor selve fundamentet i vernet av barnet. Barnet 

trenger å forholde seg til færrest mulig personer, og ønsker å være et «vanlig» barn som ikke 

skiller seg ut. Slik sett er det for mange ikke ønskelig å få forskjellige ulike 

tjenesteleverandører å forholde seg til som skal inn i hjemmet og avlaste fosterforeldrene i å 

ivareta barnet. Fosterbarnet trenger å kunne stole på at de omsorgsgiverne som er rundt barnet 

ikke på ny forsvinner. I dette perspektivet blir en utilsiktet flytting en enorm ny belastning.  

 

Den største utfordring for fosterforeldre er det å stå i avvisningen fra fosterbarnet over tid, til 

tross for iherdig innsats for å gjøre det beste for barnet. Årsak til brudd fra fosterforeldre sin 

side er ofte at fosterbarnet ikke responderer på fosterforeldrenes omsorg, når fosterforeldre 

ikke oppnår de resultater som de forventer. Her er det viktig å sette inn hjelpetiltak som 

spesialisert veiledning og evt frikjøp.  

 

Fra privat til offentlig hjem 

Et fosterhjemsoppdrag innebærer at man går fra å være et vanlig privat hjem til å bli et 

«offentlig hjem». I tillegg til å håndtere fosterbarnets særlige behov, skal man håndtere og 

administrere en rekke forhold rundt fosterbarnet som tilpasning til skole, diverse møter med 

barnevern, tilsynsperson, samvær med biologiske foreldre, søsken, besteforeldre, BUP, 

deltagelse i ansvarsgruppe mm. Håndtering av relasjon til barnets biologiske foreldre kan ofte 

være krevende, og fosterforeldre må være parat og forberedt på årlige rettssaker om 
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tilbakeføring og uenighet om samvær. Her vil mange fosterforeldre som møter i retten kunne 

få oppleve å bli behandlet temmelig tøft. En god del opplever å bli hetset på Facebook. 

De færreste fosterforeldre kan overskue de belastninger det å stå i dette over tid kan ha for 

familien, parforholdet og overskuddet til å ivareta egne biologiske barn. 

 

I dag er det en stor forskjell på betingelser som gis til statlige fosterhjem/ familiehjem, 

fosterhjem tilknyttet private leverandører, og kommunale fosterhjem. Angivelig skal barn som 

plasseres i de to førstnevnte kategorier være barn med større utfordringer, men slik fungerer 

det ikke i praksis, slik vi erfarer. Barn med store utfordringer plasseres også i kommunale 

fosterhjem. Dersom betingelsene for de ulike kategorier fosterhjem skal være forskjellig 

avhengig av barnets behov, må det være regler som sikrer at barn med store utfordringer 

kommer i annet enn kommunale hjem, evt at kommunale hjem sikres de samme betingelser. 

Hittil har vi ikke sett noen regulering av disse forhold. 

 

 

4. Hva sier fosterforeldrene selv? 

Fosterforeldre anser at både spesialisert veiledning og mulighet for frikjøp er veldig viktig for 

å kunne stå i oppdraget over tid.  

 

Norsk Fosterhjemsforening har innhentet innspill via Facebook med en sammenstilling av 

innspill innkommet til Fosterhjemsutvalget, se vedlegg 3.  

 

Vi vet at rekruttering av fosterforeldre er en utfordring. Hvilke hjelpetiltak det offentlige 

setter inn for at fosterhjemmene greier oppgaven er selvsagt viktig.  

 

 

5. Er det etisk betenkelig å få betalt for å gi omsorg og kjærlighet?  

Bufdir skriver i sin rapport: Kartlegging av økonomiske rammevilkår fra 2014: «Fosterhjem 

som tiltak er det eneste tiltaket i barnevernet der en forsøker å fylle den rollen som foreldre 

skal ha i barnets liv». Det heter videre: «Med dette som bakgrunn vurderer Bufdir det som 

etisk problematisk å fortolke de vanlige fosterhjemsoppdragene i retning av ordinært 

lønnsarbeid, der den økonomiske transaksjonen mellom oppdragsgiver og oppdragstaker er 

det sentrale virkemiddelet». 

 

Norsk Fosterhjemsforening stiller seg uforstående til etikk perspektivet her.  

 

Det kan ikke anses etisk betenkelig at fosterforeldre får fosterhjemsgodtgjørelse for en slik 

betydelig samfunnsinnsats. De færreste fosterforeldre tar fosterhjemsoppdrag som følge av 

fosterhjemsgodtgjørelsen, men ut ifra et ønske om å bidra i et barns liv. Det må være 

rekrutteringsprosessen som siler ut de mennesker som har en motivasjon forenelig med det å 

være fosterforeldre og som er egnet til å gi omsorg og kjærlighet.  

 

Frikjøp av fosterforelder slik at disse kan følge opp barnet i stedet for å ha lønnet arbeid 

utenfor hjemmet må anses som hjelpetiltak/særskilt tilrettelegging for sårbare barn og kan 

ikke anses som «betaling for å gi omsorg og kjærlighet.»  
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Det som må anses etisk betenkelig derimot er når fosterbarn utsettes for utilsiktet flytting 

grunnet mangel på tilstrekkelig hjelpetiltak/tilrettelegging i fosterhjemmet med den følge at 

fosterhjemmet ikke klarer å stå i oppgaven. Rapporten om utilsiktet flytting fra Bufdir er et 

vitnesbyrd om flere forhold som må anses som etisk betenkelig at ikke har vært på plass slik 

at utilsiktet flytting kunne vært unngått.  

 

Vi vet at utilsiktet flytting kan forebygges gjennom å trygge fosterhjemmets evne til å gi 

spesialisert omsorg gjennom god oppfølging, avlastning og høy kvalitet på veiledning, samt 

sikre familien økonomisk slik at man frigjør tid og overskudd til å kunne fokusere på 

omsorgsoppgaven.  

 

Det er også etisk betenkelig hvor mange vansker fosterhjem i dag opplever, og som de er 

alene om å måtte håndtere grunnet manglene i fosterhjemsomsorgen. Det er videre etisk 

betenkelig at mange fosterforeldre påtar seg fosterhjemsoppdrag på uriktige forutsetninger, 

man loves både veiledning og forsvarlige økonomiske rammer, og så opplever en del at 

forutsetninger endres ensidig underveis. Det er videre etisk betenkelig at mange fosterforeldre 

ender opp med en meget dårlig økonomi bla som følge av manglende pensjonsrettigheter. 

Norsk Fosterhjemsforening anser at mange fosterforeldre utnyttes i forhold til de rammevilkår 

de har i dag. Videre er det etisk betenkelig at fosterforeldre i forhold til rettigheter i NAV i 

flere tilfeller mister rettigheter som følge av at de har påtatt seg et fosterhjemsoppdrag. Det er 

uverdig og i sterk motsetning til ønsket om å skape trygge og stabile fosterhjem til barnets 

beste. I Avlaster II dommen fastslo Høyesterett at en avlaster som utførte avlastning i eget 

hjem var å anse som arbeidstaker i stedet for en usikret kontraktsmedhjelper uten vern. Etter 

rettsavgjørelsen er fosterforeldre de som blir stående igjen som den siste gruppe usikrede 

omsorgsgivere som skal utføre samfunnets ofte mest krevende og viktige omsorgsoppdrag. 

Det må være mulig å gi fosterforeldre samme trygghet og rammevilkår som arbeidstakere 

uten at man nødvendigvis fastsetter at de rettslig sett er å anse som arbeidstaker. Dette var 

formålet med å gi statlige fosterhjem pensjonsrettigheter iht lov om pensjon for denne 

gruppen. Det er også mulig at man rettslig sett rett i dag må anse fosterforeldre som yter 

spesialisert omsorg som arbeidstakere.  

 

 

6. Fosterhjemsoppdraget er i dag undervurdert 

Norsk Fosterhjemsforening advarer mot en undervurdering av hva som må settes inn av tiltak 

og ressurser for å få til fosterhjem som ikke ender opp i en utilsiktet flytting. 

 

Profesjonalisering av omsorgsrollen er som tidligere understreket, nødvendig fordi det er 

spesialisert omsorg vi snakker om. Dette skal føre til at fosterbarnet kan utvikle seg på en god 

måte og klare seg på egenhånd som voksen.   

 

Når dette ofte ikke skjer (som forskning viser), så må man tenke at fosterhjemmene trenger 

mer for å klare å hjelpe barna helt inn i voksen alder, samt at man har undervurdert 

oppgaven.  Slik det legges opp til med føringer om at det skal skje en vridning fra 

økonomiske til faglige virkemidler, så tolker Norsk Fosterhjemsforening at det handler om en 

nedbygging. Det trengs tvert imot en oppbygging både innenfor økonomiske og faglige 

virkemidler. I tillegg må man sette inn hjelpetiltak/tilretteleggingstiltak som frikjøp for å 

tilrettelegge ekstra ved behov. Fosterhjemmet skal ikke bare stoppe en negativ utvikling hos 
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fosterbarnet, men skal også reparere skader, samt gi daglig omsorg og oppfølging. Norsk 

Fosterhjemsforening har et inntrykk av at det offentlige bare regner med de to sistnevnte 

oppgavene - fordi man anser fosterbarn som «vanlige» barn. 

Når det er så mange utilsiktede flyttinger av fosterhjemsbarn så er det naturlig å trekke den 

konklusjon:  

1) Fosterhjemsoppdrag er en større oppgave enn man har sett for seg 

2) fosterforeldre har for dårlige hjelpetiltak; for dårlig veiledning, for lite avlasting for å få 

oppbyggende tid, for dårlige økonomiske rammer som også handler om å frigjøre tid. 

 

 

7. Frikjøp  

Norsk Fosterhjemsforening har fått spørsmål fra Fosterhjemsutvalget om når frikjøp er viktig, 

og når det må anses å ikke være viktig og om det er tilfeller hvor det ikke er konstruktivt.  

 

Det følger av det som har vært beskrevet at å få en fosterhjemsplassering til å vare, er et 

risikoprosjekt. Frikjøp i hele eller deler av fosterhjemsplasseringen er et viktig virkemiddel 

for å legge til rette med frigjort tid til barnet. Det ligger i ordet frikjøp at det er det det handler 

om – ikke å bidra til det økonomiske for fosterhjemmet. 

 

Dette handler om høyst utrygge barn som har et overordnet behov for stabilitet og 

forutsigbarhet. Det handler videre om at fosterhjem skal ha nok overskudd til å stå i rollen 

over tid. Frikjøp handler om frikjøp av tid. Det viktige er fokus på å få til langsiktige 

plasseringer, og å satse alt som skal til for å få det til. 

 

Når frikjøp er særlig nyttig:   

I starten av en fosterhjemsplassering er frikjøp viktig slik at barn og familie får ro til å bli 

kjent. Det forutsettes da at barnet ikke skal gå på skole eller SFO. Det kan bli for mye for et 

barn å skulle være lange dager i barnehage eller skole/SFO samtidig som det skal bli kjent 

med fosterfamilien. Det bør således legges til grunn at barnet skal være mye hjemme det 

første året. Forskning viser at en styrking av fosterhjemmene særlig i den første tiden etter 

plassering kan forebygge utilsiktede flyttinger (Backe-Hansen, 2009).  

 

Sensitiviteten for barnets behov er en viktig del av tilknytningen mellom fosterforeldre og 

plasserte barn. Det er derfor det er så viktig å legge til rette for dette, spesielt i starten av 

plasseringen. I Fosterhjemshåndboka anbefales det at man avventer avlastning minst ett år 

etter plasseringen dersom barnet ikke har en avlastningsordning allerede. Dette bidrar også til 

at fosterhjemmet får et ekstra behov for at det legges opp til frikjøp av tid første året.  

 

Det vil også kunne være nyttig med frikjøp i overgangsperioder seinere i plasseringen – ved 

barnehagestart, ved skolestart, ved overgang fra barneskole til ungdomsskole, og videre over 

på videregående skole. Det er viktig å være i forkant av disse overgangene og de må derfor 

planlegges med frikjøp. Det kan virke som det er mer vanlig at det blir frikjøp når det har blitt 

problematisk, dette for å «redde stumpene». En slik brannslokkende praksis er ikke så 

verdifull som en planlagt overgang med frikjøp. 

 

Frikjøp skal bidra til at fosterforeldre makter å være gode omsorgspersoner for fosterbarnet. 

Det er mye som skal læres gjennom fosterhjemmet, og det kan bli knapt med tid dersom 
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begge de voksne har fulltidsjobb ved siden av fosterhjemsoppdraget. Det er å nedvurdere 

oppdraget.  

 

Vi peker også på at fosterforeldre må delta på en rekke møter som legges til vanlig arbeidstid, 

hvilket forutsetter frikjøp. 

 

Vi må som tidligere påpekt, gå bort fra å anse fosterhjem som vanlige hjem for vanlige barn. 

Fosterforeldre skal være spesialiserte foreldre for barn som trenger spesialisert omsorg. Hvis 

vi ikke anser det slik, kan vi heller ikke forvente de store resultatene for barnet. Å gi rom for 

at fosterforeldre skal kunne være spesialiserte foreldre, kan kreve frikjøp i store deler av en 

plassering. Samtidig må vi passe på at man får tak i de fosterforeldrene som er spesielt egnet 

eller har utdanning til å klare å bygge opp barnet på en god måte. De som har det, skal man 

kunne gi frikjøp så lenge det er rom for det for å bidra til at barnet har en god utvikling.  

 

Frikjøp bør knyttes til en plan for hvordan frikjøptiden skal brukes på barnet. Er det spesielle 

ferdigheter som skal bygges opp, eller er det spesielle problemer det skal jobbes med? 

Hvordan det skal jobbes med dette. Det kan være fornuftig å kalle det en utviklingsplan for å 

synliggjøre viktigheten av at det arbeides målrettet med at barnet får en god utvikling. Dersom 

frikjøpet knyttes til en spesiell plan, så vil det også lettere kunne synliggjøre hvor langvarig 

frikjøpet kan bli. Frikjøp må med andre ord inn i fastere former enn det er i dag, og må brukes 

mer målrettet for utviklingsfremmende hensyn til barnet. 

Mange fosterforeldre opplever at fosterbarnet trenger at man er frikjøpt ut over toårs perioden. 

Noen fosterbarn sitter «klistret» på fostermor hele tiden fra det kommer hjem fra skolen. Noen 

kommer hjem etter første time, og noen vil ikke på skolen. Barnet kan trenge en fosterforelder 

24/7.  

 

Det er viktig at fosterhjemmet har en valgfrihet i forhold til frikjøp, det er fosterhjemmet som 

må kjenne på hva det trenger for å kunne stå i oppgaven.  

 

Når frikjøp anses ikke viktig eller ikke konstruktivt:  

Norsk Fosterhjemsforening anser frikjøp som ikke viktig eller ikke konstruktivt, der 

fosterhjemmet har behov for andre hjelpemidler enn frikjøp, for eksempel avlastning, mer 

veiledning, men hvor kommunen kun tilbyr frikjøp.  

 

Det er også lite konstruktivt med frikjøp dersom hverken barnets behov eller fosterhjemmets 

behov tilsier det. Her må man legge stor vekt på det fosterforeldrene uttrykker som sitt behov.  

 

Frikjøp forutsetter ivaretagelse av den frikjøpte 

Det er viktig at man finner ordninger som ivaretar fosterforelderen som frikjøpes. Når man 

først velger en frikjøpsløsning er det viktig å ta ansvar for fosterforelderen som frikjøpes. 

Norsk Fosterhjem anser det som etisk problematisk at en rekke fosterforeldre og da særlig 

kvinner, ivaretar fosterbarn, men samtidig kommer meget dårlig ut økonomisk som følge av 

denne særdeles viktige samfunnsinnsatsen. Dersom man sier opp sitt arbeid utenfor hjemmet 

når to år er gått med frikjøp, fordi man iht det arbeidsrettslige ikke har krav på permisjon 

lenger, så setter man seg i en meget sårbar situasjon. Dette gjelder for det meste fortsatt 

kvinner, som mister karriere, tjenestepensjon, og plutselig kan stå med beslutning fra 

barnevernstjenesten etter en del år om at nå er det ikke lenger behov for frikjøp. Da vil man 
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kunne ha problemer med å få seg jobb, når man har blitt eldre, og har flere år borte fra 

arbeidslivet. Her har det offentlige et særlig ansvar for å sikre at fosterforeldrene ikke blir 

stående igjen uten å få hjelp og inntektssikring.  I forhold til tilsetting i det offentlige bør man 

få uttelling for fosterhjemsarbeid i forhold til ansiennitet.  

 

Forutsigbarhet eller uforutsigbarhet? 

I utvalgsmøtet ble Norsk Fosterhjemsforening stilt spørsmål om foreningen anså at man burde 

ha modeller hvor alle fosterforeldre fikk likt, eller om man skulle ha forhandlinger hvor en del 

av uforutsigbarheten kommer inn?  

 

Norsk Fosterhjemsforening anser at man må skille mellom to forhold:  

De økonomiske rammene i forhold til fosterhjemsoppdrag er arbeidsgodtgjørelse og 

utgiftsdekning. Disse må heves betraktelig slik flere utvalg har foreslått. Dette er ikke 

gjenstand for forhandling og er likt for alle, og dermed forutsigbart.   

 

Deretter bør man ha noe som kan kalles «hjelpetiltak» eller «Tilrettelegging» ut ifra dette 

barnets behov og denne fosterfamiliens behov for å kunne stå i oppdraget. Det må være 

«skreddersøm» i forhold til det konkrete behovet. Her er spørsmål om hva som kan avklares 

før plassering i forhold til behovet gjennom utredning. Imidlertid så vil det være mange 

variabler over tid som gjør at ting blir uforutsigbart.  

 

Noen prinsipper kan gjøre det uforutsigbare mer forutsigbart mht hva man kan vente seg:  

Når det gjelder frikjøp, må fosterforelderen beholde sitt opprinnelige lønnsnivå og opparbeide 

pensjonsrettigheter i forhold til tjenestepensjonsordning. Man må ikke tape på å ta 

fosterhjemsoppdrag. I retningslinjene må det stå noe om at det er hele fosterfamiliens 

situasjon som skal danne grunnlaget når man skal vurdere frikjøp. Hvis barnet skal bli en del 

av en helhet som en fosterfamilie jo er, så må denne helheten danne utgangspunktet når man 

skal vurdere hva man skal gå inn med for å støtte. Noe «forhandling» vil det da bli, men 

prinsipper rundt dette må kunne nedfelles i retningslinjer. 

 

Posten tilrettelegging kan også gjelde tilbud som hjelp i huset, vaskehjelp, leksehjelp mm, iht 

fosterforeldres ønske, dersom fosterforeldre og fosterbarn ønsker enda flere personer inn i 

hjemmet. Slik tjenestehjelp må aldri erstatte mulighet for tilrettelegging i form av frikjøp, i 

det det er fosterforeldre selv som kjenner hva de trenger.  

 

Norsk Fosterhjemsforening anser at fosterforeldre som nevnt ikke må tape økonomisk på å 

være fosterforeldre. Der hvor man frikjøpes må man ta utgangspunkt i den lønn man hadde da 

man ble frikjøpt. Dette vil medføre at man får rekruttert en større krets fosterforeldre, også de 

med inntekt over 6 G. Dette bør kontraktsfestes. Det bør også stå i kontrakten at så lenge 

fosterhjemmene anser at det er nødvendig med tilrettelegging for å klare oppdraget, så skal 

barnevernet legge til rette for dette.  

 

Fosterforeldre er ikke utdannede forhandlere og bør ikke komme i en slik situasjon at det er 

forhandlingsegenskapene som avgjør resultatet. Det har også med verdighet å gjøre.  

 

En utredning før plassering kan bidra til å avdekke behov for omfang av et evt frikjøp. Det 

bør ikke være kontaktperson som avgjør størrelsen på frikjøpet – det kan bli en 

sammenblanding av roller som gjør at samarbeidet med barnevernstjenesten blir dårligere.  
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I dag er det forskjeller i forhold til frikjøp rundt i landet. I fremtiden får man til større grad av 

likhet gjennom å basere seg på tidligere inntektsnivå og at dette gjelder uavhengig hvor man 

bor i landet. I dag er det lite forutsigbarhet gjennom korte oppdragsavtaler som regulerer 

frikjøpet. Dette kan gjøres forutsigbart gjennom tilleggsavtaler som gjelder mange år frem i 

tid, og ikke som i dag hvor mange har månedsavtaler. Retningslinjer må angi prinsipper som 

kompenserer noe for forhandlingsevne.  

 

PWC-rapporten gir anbefalinger mht fosterhjemsgodtgjørelse og frikjøp. Forslaget vil 

antagelig ikke nødvendigvis avhjelpe forhandlinger. De graderingene som foreligger der for 

frikjøp vil uansett kunne være gjenstand for forhandlinger ved barnevernstjeneste og 

fosterforeldre kan være uenig i om barnets behov tilsier helt eller delvis frikjøp. Barnets 

behov vil uansett variere over tid. Det er viktig at retningslinjene også klart får frem at 

fosterhjemmets behov også må være viktig når man vurderer behov for frikjøp, og ikke isolert 

barnets behov da fosterhjemmets overskudd til å stå i oppgaven kan variere.  

 

Hvem avgjør grad av tilrettelegging?  

Hvem skal vurdere hva som er barnets behov, fosterhjemmets behov og hvor mye frikjøp som 

er nødvendig i tvilstilfeller? 

Skal det være en ekstern fagperson, eller skal det være ensidig opp til kontaktpersonen i 

barnevernet å avgjøre?  

 

Norsk Fosterhjemsforening anser at en god del mistillit til barnevernstjenesten bygger seg opp 

gjennom at barnevernstjenesten ensidig kan avgjøre betingelsene for frikjøp underveis i 

plasseringen, og fosterforeldrene må finne seg i dette, eller velge å si opp 

fosterhjemsoppdraget om man er uenig. Det siste er selvsagt vanskelig i det fosterhjemmet gir 

fosterbarnet kjærlighet og omsorg, og har som sin fremste oppgave å ivareta barnets beste. Vi 

ser i dag at endring i fosterhjems betingelser også kan være begrunnet i endring i kommunens 

økonomi og ikke endring i barnets behov. Det bør være en annen en kontaktperson som 

avgjør spørsmålet. Vurdering bør baseres på vurdering av fagpersoner som ser barnets 

utfordring og hva fosterhjemmet trenger.  Man bør legge opp til at det er mulig å påklage det 

som fastsettes mht grad av tilrettelegging til en overordnet hurtigarbeidende instans. Derved 

vil det kunne danne seg en enhetlig praksis i forhold til de retningslinjer som utarbeides. Dette 

vil kunne løfte avgjørelsen bort fra forholdet mellom barnevernstjeneste og fosterfamilie.   

 

Tjenestepensjon 

Husholdninger er i dag avhengig av to inntekter. Trygdereformer legger opp til at den enkelte 

i stor grad skal tjene opp sin egen pensjon. Trygdesystemet ivaretar ikke lenger den enkeltes 

behov for sikring av alderdom økonomisk. Det å få på plass en slags tjenestepensjonsordning 

er her av stor betydning. Av tidligere rapporter har det kommet frem at Norsk 

Fosterhjemsforening tilbyr løsning mht pensjon for fosterforeldre i Storebrand, men dette er 

egnet til å gi et feil inntrykk. Det som tilbys medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening er en 

ordning som innebærer sparing i fond til noe lavere forvaltningshonorar, og kan ikke 

sammenlignes med en tjenestepensjonsordning som kommunalt ansatte i dag har. 
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8. Veiledning  

Norsk Fosterhjemsforening er bedt om å utdype hva som ligger i tilpasset veiledning. 

For at det enkelte fosterhjem skal få god nok faglig veiledning tilpasset det enkelte barns 

problemer, så trengs det noe mer enn veiledning fra kontaktperson i barnevernet. Det er som 

tidligere nevnt mange fosterbarn som har alvorlige psykiske problemer, mange med 

komorbiditet, (ifølge Lehmanns forskning), og det trengs veiledning av kompetente 

psykologer. Det bør være psykologer som har kompetanse på traumer og relasjonsproblemer.  

 

Å bli tatt ut av hjemmet er et stort brudd i barnets relasjon, og det skaper en relasjonsskade. 

Selve flyttingen kan i tillegg være traumatiserende, og i tillegg kommer det faktum at barnet 

har bodd under så dårlige forhold at det ikke lenger er forsvarlig å ha barnet boende hjemme.  

 

De problemer som er oppstått i nære relasjoner, skal også bygges opp igjen i nære relasjoner – 

noe som vanskeliggjør fosterhjemsarbeidet. Det trengs derfor høy kompetanse på 

relasjonsproblemer for at fosterforeldre og -barn skal få hjelp som monner. Noen ganger kan 

det gjøre vond verre dersom barnet ikke får riktig hjelp. Ikke bare er det bortkastet tid, men 

det vil kunne bli en forverring. Det kan vi ikke gamble med innenfor fosterhjemsomsorgen. 

  

Det må skapes bevissthet rundt fosterforeldres arbeid med å være viktige tilknytningspersoner 

for fosterbarnet. Jf. det som er beskrevet tidligere i dette brevet. Denne relasjonen er 

avgjørende for hvor gode utviklingsmuligheter barnet får. Dette viktige arbeidet skjer ikke av 

seg selv, og det er derfor viktig at fosterforeldre blir veiledet på en slik måte at det kan skje – 

ikke tilfeldig, men fordi det er en villet utvikling. 

 

Hva som er relasjonsfremmende for akkurat dette barnet, er noe som verken fosterforeldre 

eller en psykolog fra BUP alene kan finne ut. Det må gjøres i et samarbeid mellom faglig 

kunnskap og erfaringskunnskap om akkurat dette barnet. Den faglige kunnskapen skal 

fosterforeldre få gjennom en ekstern fagperson. Dette kan gjerne være en psykolog fra BUP.  

 

Alle fosterbarn har relasjonelle sår – noe som gjør at det må arbeides målrettet og grundig 

med deres problemer. Dette arbeidet bør for det meste skje gjennom fosterforeldre. Det sier 

seg selv at de må bli veiledet av kompetente personer i dette viktige arbeidet.  

 

Det optimale hadde vært om fosterhjemmene kunne få hjelp på et eget senter med kompetanse 

på problembelastning i nære relasjoner. Her kunne fosterforeldre ha fått den veiledningen de 

trenger for å kunne hjelpe fosterbarnet sitt. At barnet går til psykolog en gang i uken, vil ikke 

bidra så mye som når det jobbes med problemene mer systematisk i de nære relasjonene. På et 

kompetansesenter for alvorlige relasjonelle problemer hos barn, kan fosterforeldre tilbys 

individuell veiledning av hvordan de kan møte akkurat dette plasserte barnet. 

 

Forståelse blir viktig i veiledningsarbeidet. Forståelse for hvorfor barnet gjør som det gjør, er 

en viktig kilde til relasjonsfremming over tid. Dette stemmer godt overens med forskning og 

litteratur som viser viktigheten av tilpasset veiledning til det enkelte fosterhjem (Johansson og 

Sundt, 2007b; NOU, 2012:5; Prop. 106 L, 2012-2013).  

 

Veiledningen må også ha som siktemål at barnet hjelpes til å forstå sitt liv, og at det fratas 

skyld for at det er plassert.    
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Fosterforeldre savner ofte en sparringpartner; en som kan forstå barnet bedre – kunne støtte 

opp om det de ser barnet streve med. Det handler om det spesifikke ved barnet. Fosterforeldre 

trenger å få veiledning på «Hvorfor gjør mitt barn det»?  Fosterforeldre som har barn med 

særskilte behov sliter med det å få veiledning fra en som skjønner både hva det innebærer å 

være fosterbarn og samtidig ha utviklingshemming.  På vegne av en god del fosterforeldre 

med barn med Down syndrom så formidles herved budskapet til Fosterhjemsutvalget at vi må 

ha veiledere som har tid til oss og som kan noe om dette temaet!  

 

Det må være egne veiledere som har veiledning som sin hovedoppgave og som har både 

kompetanse og tid, dette kan ikke tas på kontaktpersonens oppfølgingsbesøk til 

fosterhjemmet.  

 

Hvilke fosterhjem er det som særskilt savner veiledning?  

Veiledning er særlig viktig i overgangsfasene i barnets liv. Veiledning må være tilgjengelig 

som et stående tilbud til de som ønsker det, 24/7.  

 

I forhold til spørsmålet om spesialisert veiledning så trengs det å inneha perspektivet: Hva er 

det som øker sjansen for å få godt fokus? Fosterforeldre trenger også veiledning i forhold til 

sin situasjon som fosterforeldre og opplevelsen av dette, samt det å greie å stå i utfordringen. 

De som skal veilede fosterforeldrene må ha kunnskap og tid. Dette gir økt fokus på faktorer 

som bidrar til å lykkes. Kunnskap må gjelde mht hva er det som øker sjansen for at 

fosterforeldre skal vare og hva er det som risikerer at det kan gå galt? Hovedårsak til brudd i 

fosterhjem er fosterbarnets manglende svar på omsorg, hvilket er en stor påkjenning for 

omsorgsgiver når barnet ikke responderer. Veiledning vil kunne gjøre at man tåler å stå i slik 

utfordring. En veileder må være kompetent, skjønne kompleksiteten i arbeidet. Det er også 

viktig for fosterforeldre å ha noen å kunne ventilere til, en som kan ta imot utbrudd og 

frustrasjoner når man er sliten i rollen. For fosterforeldre er det ikke uten videre lett å gjøre 

det til barnevernstjenestens kontaktperson.   

 

De som er ansatt på barnevernsinstitusjon får utdanning og veiledning, og det må også 

fosterforeldre få. Den profesjonalisering av fosterhjemsrollen som skjer tilsier at det satses på 

å løfte fosterforeldres kompetanse og ressurstilgang.  

 

Så vidt Norsk Fosterhjemsforening erfarer, er fosterhjem tilknyttet private og ideelle 

organisasjoner og statlige fosterhjem mye bedre stilt mht veiledning og støtte.  Man kan 

derfor se dit når man vil lære mer om hvorledes veiledning bør være. 

 

 

9. Øvrige innspill:  

 

For snevert mandat 

I møtet vårt ble det fra utvalgsleder presisert at utvalget har et ganske avgrenset mandat.  

 

Norsk Fosterhjemsforening ber om at utvalget tar initiativ til å ta opp med departementet det å 

utvide sitt mandat slik at situasjonen for fosterhjem forbedres og at det ses på helhetlig. Norsk 

Fosterhjemsforening anser mandatet for snevert til å kunne løse de de utfordringer som gjør 

seg gjeldende på fosterhjemsområdet. Vi forstår det slik at det er Barne- og 



 

14 
 

likestillingsdepartementet som bestemmer evt endringer i mandatet. Vi sender dermed kopi av 

dette brevet til BLD.  

I dag skjer det mange parallelle prosesser, og det blir dermed vanskelig å få en helhetlig 

tilnærming til regulering av fosterhjemsområdet. 

 

Manglende rettssikkerhet 

Norsk Fosterhjemsforening har i brev til utvalget i tilknytning til forrige møte påpekt at det er 

en rekke forhold som må på plass om man skal oppnå formålet å sikre fosterhjem og dermed 

fosterbarnet trygghet og forutsigbarhet. En stor utfordring vi har pekt på er at fosterhjemmet 

har liten rettssikkerhet. Når fosterforeldre opplever at barnets beste ikke ivaretas, har de ikke 

noen rettslige verktøy som kan benyttes. Rettssikkerhet for fosterhjem bør derfor være en del 

av mandatet.  

 

Dersom det nå lages retningslinjer for veiledning og hjelpetiltak, hva kan da fosterhjem gjøre 

dersom retningslinjene fravikes? I dag har som kjent fosterforeldre intet sted å henvende seg 

for å få hjelp. 

 

Fosterhjemsomsorgen er kontraktsregulert 

Forholdet mellom fosterhjem og barnevernstjenesten er primært regulert i kontrakt. Det er 

Norsk Fosterhjemsforenings erfaring at fagdirektorat, departement og fylkesmann ikke anser 

kontraktsproblemer som gjelder fosterhjem å være noe som angår dem. Dette opplever vi som 

meget problematisk når barnevernet benytter fosterhjem til å løse sin primæroppgave med å gi 

fosterbarnet trygghet og omsorg samtidig som man unnlater å gi hjelp der tvister oppstår og 

kontrakt ikke etterleves. Fosterhjem kan da ikke henvende seg til faginstanser i barnevernet 

for å få hjelp, disse vil avvise saken og si at dette handler om kontrakt som ikke er deres 

område. Hvordan fosterhjemsavtalen skal forstås tilligger ikke noe myndighet i det offentlige, 

med mindre fylkesmannen som tilsynsorgan kobles på. Det skal mye til. 

 

Fosterforeldre kan oppleve at inngåtte avtaler kan være uklare, eller de er utløpt og blir ikke 

fornyet, og man ikke har noen som kan bistå ved å finne gode løsninger. Her etterlyser vi et 

konflikthåndteringsorgan som kan sørge for at problemer ikke eskalerer til en utilsiktet 

flytting.  

 

Det er derfor viktig å sikre at det blir ekstern kompetanse og konflikthåndteringsressurser som 

kan bidra inn i spørsmålet om hva som er barnets beste.  

 

Fosterhjem kan bli stående igjen med mange uløste svar hvilket medfører utrygghet og 

mistillit til barnevernet. Mange av disse spørsmålene får vi inn på vår rådgivningstelefon.  

Ingen i det offentlige har i dag noe helhetlig ansvar for ivaretagelse av fosterhjemmet der 

barnevernstjenesten og fosterhjemmet har problemer seg imellom. Dette kan koste 

fosterbarnet dyrt, og man må adressere disse viktige spørsmålene dersom fosterbarnet skal 

sikres trygghet og omsorg. 

 

Forholdet til NAV regelverket 

Utfordringene en rekke fosterforeldre opplever i forhold til ytelser fra NAV og avkortning i 

forhold til fosterhjemsgodtgjørelsen som utbetales, er viktige spørsmål for fosterforeldre. 
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Norsk Fosterhjemsforening har informert utvalget om dette i vårt forrige brev. I et eget brev 

vil vi orientere utvalget om siste utvikling i saken. 

 

 

 

 

 

 

 

For Norsk Fosterhjemsforening  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: artikler fra Fosterhjemskontakt: Barndomsforgiftning, se vedlegg 1.   

                                Omsorg som behandling, se vedlegg 2 

Innspill fra fosterforeldre innhentet via Facebook se 

vedlegg 3  

                   

Kopi sendes BLD  


