
 

Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en e-post til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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Rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening skal dekke medlemmenes behov for 
å drøfte og snakke med en fagperson om 
situasjoner og problemstillinger som oppleves 
som vanskelige. På rådgivnings telefonen kan 
man ringe inn og være anonym, men de fleste 
velger å presentere seg.

På denne siden presenteres noen av 
spørsmålene som kommer inn til rådgivnings-
tjenesten i Norsk Fosterhjemsforening.

En uventet «julegave» 

Sakene som er ringt inn til rådgiv-
ningen i år, har handlet om dårlig 
samarbeid mellom fosterforeldre og 
barnevernet, utilsiktede flyttinger av 
fosterbarn, anklager om seksuelle 
overgrep, alvorlige helseproblemer 
hos fosterbarnet, økonomiske pro - 
blemer på grunn av manglende 
NAV-rettigheter. Dette er de alvor - 
ligste temaene. I tillegg kommer 
andre forhold som handler om å få 
hverdagen til fosterfamilien til «å gå 
i hop» på en god måte. 

En av de alvorlige kategoriene 
saker som har kommet inn, er at 
fosterforeldre kommer i en situasjon 
der de skylder NAV penger. I alle 
sakene vi har fått inn i løpet av året 
som handler om tilbakebetalings-
krav fra NAV, har det dreid seg om 
mye penger. De fosterfamiliene som 
dette gjelder, kommer slik sett i en 
svært vanskelig situasjon. 

Her er to slike saker som har 
blitt ringt inn i det siste.  

Første henvendelse:
Jeg er enslig fostermor etter at jeg ble 
skilt fra min mann for noen år siden. 
Jeg overtok da omsorgen for vår foster - 
datter. Jeg har de siste årene vært 
arbeidsledig og har mottatt dagpenger 
som kompensasjon for den inntekten 
jeg har mistet. I samtale med en 
annen fostermor har jeg forstått at 
man må oppgi arbeidsgodtgjøringen 
når man er arbeidsledig fosterforelder. 
Det har jeg ikke gjort, og jeg er nå 
redd for å komme i en situasjon der 
jeg må betale tilbake penger - penger 
jeg ikke lenger har. Jeg sover dårlig på 
natten og tenker mye på dette. Ingen 
har fortalt meg at jeg skal skrive noe 

om dette på meldekortet. For meg 
virker det rart at jeg skal blande min 
rolle som fostermor opp i det som har 
med mitt arbeid å gjøre. Å være 
foster mor er jo ikke en jobb for meg, 
og jeg har jo heller ingen rettigheter 
som arbeidstaker. 

Svar:
Det er helt riktig som du skriver; at 
fosterforeldre taper rettigheter etter 
folketrygdloven og arbeidsmiljø-
loven fordi de ikke er å regne som 
arbeidstakere, men som oppdrags-
takere for barnevernet. Innenfor 
NAV-regelverket kalles fosterfor-
eldre for freelancere. Bare dette er jo 
egnet til å skape forvirring. 

Når fosterforeldre kommer i en 
vanskelig livssituasjon og trenger 
NAV-rettigheter får de altså be -
grens ede rettigheter fordi arbeids-
godtgjørelsen regnes som lønn og 
fører til avkortning av NAV-ytelsen. 
På den ene siden mister foster-
foreldre mange rettigheter fordi de 
ikke anses som arbeidstak ere. På 
den andre siden blir foster for-
eldreoppdraget ansett som arbeids - 
aktivitet som de får lønn for, og 
som fører til avkortning av syke - 
lønn, dagpenger, arbeidsavklarings-
penger og uføretrygd. Fosterforeldre 
sitter på den måten igjen med det 
dårligste fra to systemer. Og, som 
om ikke dette var nok, så kan foster - 
foreldre komme i en situasjon der 
de må betale tilbake for mye utbe - 
talt stønad fra NAV. Dette kan skje 
fordi de ikke har forstått at arbeids-
godtgjøringen kommer til fratrekk 
fra NAV-ytelsen de har fått inn-
vilget. 

I den travle førjulstida har rådgivningstjenesten i 
Norsk Fosterhjemsforening fått flere henvendelser 
fra oppgitte fosterforeldre enn noen gang. Ikke på 
grunn av julestresset, men på grunn av forhold 
innenfor fosterhjemsomsorgen som ikke fungerer 
slik det bør. 
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Når man får for mye utbetalt, så er 
det rimelig at dette må betales tilbake. 
Det som imidlertid også må spille inn, 
er om feilen har skjedd fordi foster-
foreldre ikke har blitt godt nok infor - 
mert om hva de skulle gjøre for å unn - 
gå en slik situasjon. For å komme i en 
tilbakebetalingssituasjon, må du ha 
forstått eller burde ha forstått at du 
gjorde noe som kunne føre til en slik 
situasjon. Og, for å kunne forstå, må 
man ha nødvendig informasjon. Se 
mer om dette i svaret på neste hen-
vendelse. 

Andre henvendelse:
Min kone og jeg har de siste åtte årene 
vært fosterforeldre til et søskenpar. De 
siste to årene har jeg gått gjennom kreft - 
behandling med komplikasjoner. Det 
har satt meg ut av arbeidslivet i to år. 
Dette betyr at jeg har fått innvilget 
arbeidsavklaringspenger fra NAV fra 
januar 2016.   

Jeg har fra første dag, gjort NAV opp - 
merksom på at jeg er fosterfar og mottar 
godtgjøring for dette. På grunn av at jeg 

fra min advokat fikk spørsmål  angående 
beregningen fra NAV hva gjelder dag - 
satsen på avklaringspengene, rettet jeg 
spørsmål til NAV angående dette. Det 
resulterte i at jeg mistet alle avklarings-
pengene. Dette skjer fordi godtgjørelsen 
fra barnevernet blir regnet som ordinær 
lønn. Jeg straffes altså for at vi tar oss av 
våre fosterbarn og gir dem et stabilt og 
trygt hjem, og jeg mister retten til av - 
klaringspenger før jeg skal ut i jobb 
igjen. Min plan er å komme i jobb igjen 
så hurtig som min helse tillater det.

I praksis mister jeg netto kr 20.000 pr 
måned med denne avgjørelsen fra NAV. 
Dette vil selvfølgelig gå ut over hele fam ili - 
en. Vårt største problem nå er at vi har 
mottatt et krav fra NAV på kr 240.000 
som er avklaringspenger fra januar 2016 
og frem til nå. Konsekvensene av dette er 
katastrofalt for oss som fosterfamilie. 

Svar: 
Å komme i en situasjon der man skyl - 
der mange hundre tusen kroner, er så 
klart en katastofal situasjon å komme 
i. Vi har imidlertid hatt en lignende 

hen vendelse til rådgivningstjenesten 
der NAV frafalt dette kravet. Grunnen 
til dette var at fosterforeldrene var i 
god tro om det de hadde oppgitt til 
NAV ved arbeidsledighet. 

Hvis mottakeren derimot har sørget 
for utbetalingen ved uaktsomt å gi feil - 
aktige eller mangelfulle opplysninger, 
så vil kravet kunne opprettholdes. Vil - 
kårene for tilbakekreving fra NAV er 
altså at mottakeren av stønaden har 
forstått eller burde ha forstå at utbetal-
ingen skyldtes en feil. Det legges blant 
annet vekt på graden av uaktsomhet 
og om feilen kan tilskrives andre. I og 
med at dette gjelder flere fosterfor-
eldre, så kan det tyde på at systemet på 
en eller annen måte bidrar til at dette 
skjer. 

Hvis feilen helt eller delvis kan 
tilskrives andre, kan tilbakebetalings-
kravet bli redusert. Det som er vanlig i 
slike situasjoner er at det som kreves 
tilbakebetalt, er begrenset til det be - 
løpet som er i behold hos mottakeren 
når han eller hun blir gjort kjent med 
feilen. 
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Ansvar 
I tillegg til at fosterforeldre får redu - 
serte ytelse  ved sykdom, uførhet og 
arbeidsledighet, så kan de altså kom - 
me i den situasjonen at de skylder 
NAV penger. Mye penger. Så lenge 
det er flere fosterforeldre som opple-
ver dette, er det tydeligvis en svikt i 
systemet når det gjelder slike forhold. 
Sannsynligvis er det svikt i flere 
systemet. Det er der for flere som må 
ta ansvar for at foster hjem ikke skal 
måtte komme i slike vanskelige 
økonomiske situasjoner. 

Fosterforeldre
Fosterforeldre må ta sin del av 
ansvaret ved å alltid oppgi at de er 
fosterfor eldre. Det er bedre å gjøre 
det en gang for mye da det å ikke 
oppgi dette kan føre til at fosterforel-
dre kommer i en tilbakebetalingsitua-
sjon som kan være svært vanskelig å 
stå i. I ytterste konse kvens kan det 
bety sammenbrudd i fosterhjemmet 
og utilsiktet flytting av fosterbarnet. 

Barnevernet 
Det er viktig at barnevernet  allerede i 
rekrutteringsprosessen informerer 
fosterforeldre om de manglende 
rettig hetene de har innenfor NAV-
systemet. Det er viktig at fosterforel-
dre går inn i fosterhjemsoppdraget 
med riktig informasjon for å velge om 
de er villig til gå inn i dette oppdraget 
eller ikke. Det må snakkes om dette 
på PRIDE-kursene - både om 
manglene i deres  sosiale- og arbeids-
rettslige stilling som fosterforeldre og 
om de fallgruver man ellers kan gå i. 
Å ende opp med et krav om tilbake-
betaling til NAV, er en slik fallgruve. 

NAV-systemet
Når det viser seg at det faktisk ikke 
hører til sjeldenhetene at fosterforel-
dre kommer i en situasjon der de 
skylder NAV penger, så kan det 
skyldes at den informasjonen som gis 
fosterforeldre, ikke er god nok. Her 
må også NAV gå gjennom sine 
skjemaer og prosedyrer for å unngå at 

fosterfamilier som i utgangspunktet 
er sårbare familier, får ekstra belast-
ninger.

Myndighetene
Det hjelper ikke at myndighetene i 
alle mulige sammenhenger roser 
foster foreldre for det samfunnsansva-
ret de tar ved å ta til seg et sårbart 
barn. Det er hyggelig med rosende 
ord, men det betyr ingenting  i det 
praktiske liv. Da er det rettigheter 
som gjelder. 

Det er ekstra viktig at NAV- 
systemet fungerer når fosterforeldre 
kommer i en vanskelig livssituasjon. 
Det er krevende situasjoner å stå i for 
familier og enkeltmennesker som 
opplever arbeidsledighet, sykdom og 
uførhet. Når det i tillegg får økonom-
iske konsekvenser, blir det en dobbelt 
belastning. At det er fosterhjems-
oppdraget som fører til denne ekstra 
belastningen, er svært urimelig. 

Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) har påpekt det 
urimelige i dette gjennom sin kart-

legging av hvordan fosterhjems godt-
gjørelsen påvirker fosterforeldres rett 
til ytelser fra NAV (2015) I denne 
kart leggingen står det:

Fosterhjemsoppdraget til ordinære 
fosterhjem er som utgangspunkt knyttet 
utelukkende til en oppdrags taker. 
Foster foreldre og fosterbarn skal passe 
sammen, og fosterforeldre vil  ikke 
konkurrere om å være foster hjem på et 
åpent marked. Vi mener derfor også at 
det er behov for å utar beide særord-
ningen for denne gruppen. 

Det har nå gått nesten to år siden 
denne rapporten kom, og det har ikke 
skjedd noen endring for fosterfor-
eldres rettigheter innenfor NAV. 
Henvendelsene til rådgivnings tele-
fonen viser at fosterforeldre fremdeles 
blir hardt rammet av et urimelig 
system - på flere måter. 


