
 

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.

For pengenes skyld

For en generasjon og to siden var 
det slik at mange familier brukte 
fosterbarn som et middel til å få 
gratis arbeidskraft. For mange var 
dette helt nødvendig for å overleve. 
Den gang visste man at når noen 
tok på seg et slikt oppdrag, så 
handlet det som oftest om det 
økonomiske. Det sier seg selv at 
når man må bruke kreftene på 
overlevelsesstrategier, så blir det 
ikke så mye igjen til å ta seg av 
andre. Dermed ikke sagt at det den 
gangen ikke kunne dreie seg om 
begge deler – det å hjelpe andre og 
sikre overlevelse for seg og sin 
familie.

I vår tid mangler ikke mennes-
ker flest det som dekker de mest 
grunnleggende behovene som mat, 
klær og husrom. Det som er mest 
symptomatisk for vår tid, er 
mangel på tid fordi det er så mye vi 
skal rekke. En del av denne tids-
bruken kan godt defineres som 
egoisme idet vi gjerne vil være med 
på mye, realisere oss selv, ha et liv 
på sosiale medier der vi legger ut 
ting om oss selv, og følger med på 
andre liv. Mange klager over at 
tiden ikke strekker til, mens andre 
får tid til både å ta seg av sine egne 
og andres barn.

Det virker som om det er en 
misunnelse som råder der ute mot 
de som klarer å få tiden til å strekke 
til. Dette kan gi seg utslag i at man 
henger seg opp i det som var typisk 
for fortidens fosterhjemsomsorg, 
nemlig at man gjorde det for 
penger. Dette virker å være noe 
som foregår både på individnivå og 
systemnivå. At det foregår på 
individnivå, viser to henvendelser 
vi har fått til rådgivningstjenesten. 

Første henvendelse:
Vi har vært fosterforeldre i snart 10 år 
til verdens beste gutt. Han har til - 
passet seg familien på en god måte, og 
fungerer både sosialt sammen med 
venner, i idretten og faglig på skolen. 
Det har gått over all forventning, 
men så må vi også si at vi har 
investert mye tid og kjærlighet i 
gutten. Vi ser lyst på hans framtid og 
er stolte over at vi har bidratt til å få 
ham dit han er i dag. 

Like før skolen avsluttet før sommer - 
ferien, kom han hjem og var veldig lei 
seg. Det viste seg at det var noen i 
klassen under ham, det vil si i 4. 
klasse, som hadde sagt at han var i 
fosterhjem fordi vi fikk penger for 
ham. Vi har aldri snakket med ham 
om økonomi knyttet til at vi er foster - 
hjem. Det kom derfor sikkert som et 
sjokk på ham. Vi har 1 KS for å være 
fosterhjem, pluss vanlig utgiftsgodtgjø-
relse – og synes ikke at vi beriker oss 
på noen måte. Vi har brukt tid i løpet 
av sommeren til å snakke med ham 
om dette, men føler at vi har kommet 
skjevt ut. Burde vi ha snakke med 
ham om dette tidligere?

Svar:
Det er et vanskelig spørsmål å gi et 
entydig svar på. Det er vel ikke 
vanlig at foreldre snakker med 
barna sine om økonomi på detalj-
plan, og slik trenger det ikke å være 
i fosterhjemmene heller. Økonomi 
er et tema som kan føre til følelser 
av ubehag, og som man gjerne vil 
unngå å ta opp. 

Barn er imidlertid forskjellig og 
noen fosterbarn vil kunne bli nys - 
gjerrige på det som har med øko - 
nomi å gjøre og tar det opp selv. Da 
er det fosterforeldrenes oppgave å 

For noen år siden var det en større mediesak om at 
fosterforeldre kunne tjene seg rike på oppdraget 
som fosterhjem. Slike oppslag kan bidra til å hente 
fram fordommer fra tidligere tider.
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hjelpe barnet til forståelse. Vær 
interessert i hva barnet tenker rundt 
dette - hva det vet, og hvor det har fått 
vite dette. La barnet snakke og fortelle 
hvordan det føles. Ta imot dets følelser 
hvis barnet blir sint og lei seg, og føler 
at det ikke er verdt noe. 

Vi tror at de færreste barn vil tenke 
slik om fosterhjem som barna på skolen 
til  fostersønnen deres. Vi tror heller at 
disse barna har det fra voksne. Foster-
barn får også informasjon fra sine for - 
eldre.  Disse kan ha sterke holdninger 
til at fosterforeldre ikke bare har barnet 
deres, men at de i tillegg får penger for 
det - mer enn det de selv fikk fra det 
offentlige. 

Det er likevel slik at det alltid er 
best med en form for åpenhet om det 
som barnet er en del av. En prat om 
dette, for å være i forkant av eventuelle 
spekulasjoner fra barnet selv eller 
plantet av andre, kan handle om at alle 
barn i Norge blir betalt for. Staten gir 
barnetrygd til alle som har barn. Alle 
som blir foreldre får beholde lønnen 

sin i en tid etter fødselen. Noen foreld-
re får kontantstøtte og de får skattefor-
deler. Dersom foreldre blir skilt får 
den som barnet ikke bor hos, krav på 
seg til å betale bidrag. Utgiftsgodtgjør-
elsen kan trekkes inn i en slik samtale. 

Når det gjelder arbeidsgodtgjørel-
sen er det riktig å si at dette ikke 
handler om at dere får penger for å 
være foreldre og gi gutten kjærlighet, 
men at det handler om å få betalt for 
ekstra møter og virksomhet dere har i 
forbindelse med at barnet er foster-
barn.

Vær glad for at temaet kommer 
opp nå og ikke seinere i forbindelse 
med at gutten blir gammel nok til å 
lese barnevernsmappen sin. Barnevern-
loven gir fosterbarn rett til å være part 
i egen sak fra 15 år, og mange foster-
barn bestemmer seg da for å lese 
mappen sin. Selv om barnevernet skal 
være bevisst på hva de gir barnet av 
opplysninger, så kan det ligge papirer i 
barnevernsmappen der det går fram 
hva fosterhjemmet har fått økono-

misk. Benytt derfor anledningen til å 
ta en god prat med barnet om dette 
som nå har tvunget seg fram.

Andre henvendelse:
Vi har vært fosterforeldre i tre år til et 
barn i familien som har flere diagnoser. 
Det ble gjennomført et familierådsmøte, 
som endte med at vi sa at vi kunne påta 
oss denne viktige oppgaven med å få 
barnet på beina igjen etter vanskelige år 
med rusmisbruk hos foreldrene. 

Fostermor har vært frikjøpt sitt ordi - 
nære arbeid disse årene. Det er snakk om 
at hun skal være frikjøpt i noen år til 
siden barnet akkurat har begynt på 
skolen. Vi synes dette fungerer veldig bra, 
selv om fostermor savner jobben sin og 
det gode miljøet på hennes arbeidsplass. 
Hun får ikke denne jobben tilbake, men 
har avfunnet seg med at det er viktigere 
at barnet får en god utvikling.

Vi fosterforeldre var i en familiesam-
menkomst for noen måneder siden, der 
det ble snakket om å være fosterforeldre. 
Der kom det flere negative uttalelser om 



 

det å få lønn for et slikt arbeid. Vi 
prøvde å fortelle at dette ikke er lønn, 
men vi følte at vi ikke nådde fram til 
dem som uttalte seg. Det var ubehagelig 
å oppleve dette. Når vår egen slekt snak-
ker slik om den viktige oppgaven som 
noen måtte påta seg innenfor familien, 
alt annet hadde vært en skam, så kan vi 
bare tenke oss hva utenforstående må 
tenke. Vi vil være rustet til å takle slik 
kritikk for framtiden, og ber om råd om 
hva vi bør si.
 
Svar:
Det er helt riktig som dere sa, at det 
ikke er snakk om lønn. Når man er 
frikjøpt sitt ordinære arbeid, får man 
betalt for den lønn man går glipp av. 
Det er noe helt annet. 

Samtidig er det jo slik at dere skal 
gjøre en innsats for å få barnet inn i 
en god utvikling. Det er en stor 
oppgave å påta seg, og det blir feil 
hvis man, i tillegg til oppgaven, skal 
tape penger på å gå inn i det. Regje-
ringen har gått ut, blant annet i 
forbindelse med den NOU som skal 
lages om fosterhjemsomsorgen, og 
sagt at ingen fosterforeldre skal tape 
på å påta seg oppgaven med å bli et 
nytt hjem for et barn som trenger det.

Det er mange fosterforeldre som 
likevel taper økonomisk på oppgaven. 
Norsk Fosterhjemsforening har i 
mange år jobbet for at fosterforeldre 
ikke skal tape pensjonsmessig på å bli 
fosterhjem. I dag taper mange foster - 
foreldre pensjonsopptjening – spesielt 
de som blir frikjøpt sitt ordinære 
arbeid. Mens frikjøpet enten blir 
gjort ved at den lønnen man hadde, 
blir betalt av barnevernet, eller ved at 
man får så mange KS at det tilsvarer 
lønnen, så følger sjelden opptjening 
til tilleggspensjon.

Fremdeles er det også slik at 
foster foreldre taper økonomisk når de 
trenger NAV-ytelser, selv om Stortin-
get har bestemt at det ikke skal skje. 
Dette ble bestemt i mai gjennom en 
overgangsordning fram til at dette 
blir endret permanent. Fremdeles får 
vi henvendelser til rådgivningstjenes-

ten om at dette ikke fungerer slik 
Stor tinget har bestemt og departe-
mentet har i et brev til foreningen 
sagt at dette skal være på plass i 
begynnelsen av 2018 (se under 
Påvirkningsarbeid).

Så lenge fosterforeldre fremdeles 
taper økonomisk på å påta seg opp - 
drag som fosterhjem, er det noe dere 
kan framholde i slike diskusjoner 
dere har vært oppe i. Det beste er 
likevel å ikke gå inn i slike diskusjo-
ner, da det alltid vil være noen som er 
misunnelig på at andre får noe de 
opplever som lettjente penger. 
Misunnelse er menneskets mest 
fremtredende last og noe som man 
aldri kan komme til livs. Det er 
imidlertid viktig å fortelle at kommu-
nale fosterhjem er i en helt annen 
kategori enn statlige fosterhjem der 
fosterforeldre regnes som lønnsmot-
takere med alle de fordeler det inne - 
bærer etter arbeidsmiljøloven og 
trygdeloven. 

Myndighetens rolle
For noen år siden gikk barneministe-
ren, Solveig Horne, ut med en klar 
og tydelig beskjed om en endring i 
måten å se fosterhjemsoppdrag på. 
Heller enn at fosterforeldre skulle få 
frikjøp og ekstra betalt for oppdraget, 
skulle de få forsterkning på annen 

måte, som for eksempel økt veiled-
ning. Mange innenfor fosterhjems-
omsorgen ble forundret over dette 
merkelige utsagnet.

I ettertid har både regjeringen og 
Bufdir vist at dette var begynnelsen 
på en klar og tydelig strategi som 
dukket opp i flere sammenhenger. I 
Stortingsmelding 17, Trygghet og 
omsorg - fosterhjem til barns beste, den 
såkalte fosterhjemsmeldinga, kom det 
fram at for å få tilstrekkelig antall 
gode, stabile fosterhjem, skulle 
forsterkning i større grad skje gjen-
nom økt oppfølging, veiledning og 
praktisk tilrettelegging. Det står i meld - 
ingen at en slik vridning fra økonom-
iske til faglige tiltak, bedre vil kunne 
gi fosterforeldre støtte til å møte barnas 
behov. Etter vår mening, er det ingen 
motsetning mot å få frikjøp og ekstra 
veiledning ved behov, og det blir rart 
å sette dette opp mot hverandre. Foster - 
foreldre har påtatt seg et stort opp-
drag, og kan trenge mange forskjellige 
typer tiltak for å klare oppdraget på 
best mulig måte. 

Fosterforeldre skal være stolte av 
det oppdraget de har tatt på seg. De 
skulle hatt mer status og anerkjen-
nelse for dette. Mange gjør en jobb 
det står stor respekt av og som sparer 
samfunnet for store utgifter. 

46  Fosterhjemskontakt 4/17


