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rammevilkår 
Kort sammendrag (viser til foreningens webside 
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  Formål: kartlegging av økonomiske rammevilkår har vært å 

fremskaffe et beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer 

når det gjelder statlig refusjon av utgifter til forsterkning av 

kommunale fosterhjem.  Bufdir har forstått det samlede 

oppdraget som omhandler både kartleggingen og 

evalueringen av alle typer fosterhjem, som et oppdrag der 

BLD ønsker å se samlet på hele fosterhjemsfeltet. 

Ambisjonen er derfor å bidra til å utvikle en fosterhjemsordning 

som møter samfunnets behov for gode oppvekstvilkår for 

barn i fosterhjem, og at fosterhjemmene har rammevilkår i 

tråd med dagens samfunnsutvikling. 



Rapport.. 

Kartleggingen av de økonomiske rammevilkårene til 

fosterhjemmene viser flere områder som utfordrer ivaretakelsen 

av fosterbarnas beste og fosterforeldres behov for kontinuitet og 

forutsigbarhet i oppdraget. 

Bufdir ser at fosterhjemsordningen har utviklet seg i en retning 

som fører med seg flere utfordringer og utilsiktede virkninger 

uten at det har ligget en overordnet tilnærming til grunn for 

utviklingen.  Dette har eks vis ført til mange ulike benevnelser av 

funksjoner for fosterhjemmene. Det har utviklet seg et økt fokus 

på fosterhjemmenes rettigheter som «arbeidstakere» som ikke 

nødvendigvis understøtter formålet med fosterhjemsordningen. 



Rapport… 

 Det er store forskjeller i forsterkningspraksis og økonomiske 

rammevilkår for fosterhjemmene.  De fleste kommuner 

mangler omforente kriterier for forsterkning og klare 

retningslinjer for økonomisk godtgjøring, og avgjørelsene er i 

stor grad overlatt til saksbehandlers faglige skjønn, 

hjemmenes forhandlingsevne og kommunens årlige 

budsjett. Dette medfører at hjemmenes rammevilkår blir 

ulike, uforutsigbare og i liten grad knyttet til barnas behov. 

En annen utfordring vises ved at fosterhjemmene i stor grad 

forsterkes ved forhøyet arbeidsgodtgjøring, og i liten grad 

ved tiltak som gjør fosterhjemmene i stand til å møte 

utfordringene de står i. Den faglige støtten til 

fosterhjemmene er tilfeldig, og tilbudene har ulik kvalitet. 

 



Rapport … 

Bufdir forsøker gjennom anbefalingene å balansere to hensyn: 

• Å ivareta fosterhjem som en arena for oppvekst og utvikling 

• Å gi fosterforeldre stabile rammer rundt seg 

 

 

  

  

 



Rapport… 

 Bufdir anbefaler at de følgende områder utredes nærmere: 

• 1Det innføres en firedeling av fosterhjemmene 

• 2 Særskilt ytelse fra NAV det første året av en 

fosterhjemsplassering 

• 3 Det innføres en standardisert sats for godtgjøring av vanlige 

fosterhjem 

• 4 Forsterkninger av fosterhjem bør ta utgangspunkt i tjenester 

og ikke økt arbeidsgodtgjøring 

• 5 Fosterhjemmene tilbys en spesialisert veiledningstjeneste 
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• 6 Revidere retningslinjen for kommunens arbeid med 

fosterhjem 

• 7 Konsekvenser for refusjonsordningen 

• 8 Tydeliggjøring av fosterhjemmenes stilling overfor NAV 

 


