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                    Om forfatteren 

•	 Torhild Fossli er utdannet barnevernspedagog 
ved Høgskolen i Oslo. Har tatt Tverrfaglig 
samarbeid i helse- og sosialsektoren ved 
Høgskolen i Østfold. Holder på med 
master i Helse- og sosialfaglig arbeid 
ved Høgskolen i Lillehammer. 
Arbeider som barnevernkonsulent 
og for tiden konstituert leder ved 
barneverntjenesten i Skiptvet.

I denne artikkelen forsøker jeg å finne forståelse for hvordan det kan anses som 
problematisk å betale lønn i et forhold av omsorg og kjærlighet.

Fosterforeldre
– men er det et yrke?

•  Av Torhild Fossli, barnevernspedagog
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Fosterforeldre

”Det arbeid som gjøres i hjemmet springer 
ut av kjærlighet. Og kjærlighet og penger 
er uforenlige størrelser”  I Oddbjørg Skjær 
Ulvik (2007)

Sitatet kan representere kritikken som 
ofte møter omsorgsarrangementet 
fosterhjem. Og holdningen til norske 
myndigheter er at ingen skal tjene 
penger ved å være fosterforeldre. Men 
forringer det kvaliteten på norske 
fosterhjem? Og hva ligger det egentlig i 
denne frykten for sammenblanding av 
kjærlighet og penger i fosterhjemsarbei-
det?

Omfattende arbeid
Den gang redaktør, Ingeborg Vea, i 
Voksne for barn ber oss om å slutte «å 
late som», og heller se sannheten i 
øynene når hun på lederplass i forenin-
gens magasin kommer med oppfordrin-
gen: 

”Det er også på tide med klarere tale til de 
som ønsker å bli fosterforeldre. Det er en 
jobb – men mye mer enn en jobb.” (Vea, 
2009)

Ansvaret for et fosterbarn er noe 
spesielt. Mens det rent formelt, som 
regel, er opprinnelseskommunen som 
har omsorgen, har biologiske foreldre et 
begrenset foreldreansvar, mens den 
generelle oppdragelsen av barnet og 
den daglige omsorgen, tilligger fosterfo-
reldrenes oppgaver (Q-1072B, 2004). 
”Å ha omsorg for og oppdra barn er 
blitt en omfattende prosess som krever 
aktiv handling på en rekke områder. En 
kan ikke stole på at det ”går av seg 
sjøl”. ”Det er blitt et arbeid som må 
gjøres”, sier Kjersti Ericsson i «Barne-
vern som samfunnsspeil» (1996). 

Det er en omfattende prosess å ha 
omsorgen for et barn. Derfor velger 
også noen å være hjemme med egne 
barn når disse er små, for så å øke 
deltagelsen i arbeidslivet igjen i takt 
med at barna blir større.  Man vil, eller 
må, ut i jobb igjen. Men betyr det at 
det å være hjemme med et fosterbarn 
kan sammenlignes direkte med å ha 
egne barn, og ikke er en jobb? I boken 
«Fosterfamilie som seinmoderne 

omsorgsarrangement» av Oddbjørg 
Skjær Ulvik (2005) vurderer en av 
fostermødrene seg og sin kompetanse til 
å være på lik linje med en pedagogs, og 
ser det i et profesjonelt perspektiv. Hun 
begrunner det ikke med at hun har en 
begrenset emosjonell tilknytning til 
fosterbarnet, men at hun ser at rollen 
som fostermor er kompetansekrevende, 
på lik linje med det å være profesjonell 
omsorgsarbeider.  De siste tretti år har 
man satset på faglig hjelp og veiledning 
for å øke fosterforeldrenes muligheter til 
å lykkes med fosterhjemsarbeidet. Med 
dette kan man også ane en antydning av 
at fosterhjemmene også har en terapi
funksjon i forhold til fosterbarna. Noen 
fosterhjem har så spesielt vanskelige 
behandlingsoppgaver, at de derfor har 
samme veiledning som for eksempel 
ansatte i spesialinstitusjonene (Ericsson, 
1996). Så for noen fosterhjem kan det 
trekkes en klar sammenligning med det 
å være ansatt i en institusjon.

I Amy Holtan og Renee Thørnblad 
sin kvantitative studie hvor vel 200 
fosterfamilier responderte (Holtan & 
Thørnblad, 2009) var det få foster-
mødre som oppfattet det ansvaret de 
hadde for barnas omsorg som en yrkes -
faglig rolle. Dette til tross for at de 
hadde omfattende oppgaver i forholdet 
til barnet, biologisk foreldre, nettverk 
og hjelpeapparat som kunne tilsi en 
yrkesrettet rolle med mer fokus på lønn, 
kollegasamarbeid etc. 

I Oddbjørg Skjær Ulvik (2007) sin 
studie viser funnene at det å være 
fosterforeldre verken var eneste eller 
beste måten å tjene penger på. Men, at 
fosterhjemsarbeid også er lønnet 
virksomhet gjør at det, sammen med 
flere andre faktorer, fremstår som 
attraktivt. Noen sa også at det å være 
fosterhjem ”i noen grad kan konkurrere 
med andre inntektsgivende virksom-
heter.” Det var ingen av hennes infor-
manter som antydet at behovet for 
inntekt var grunnen til at de ble foster -
hjem, men at lønnen de mottok for 
fosterhjemsforholdet hadde en 
symbolsk betydning i form av beløn -
ning (ibid:187). Nå kan ikke foster-
foreldrenes svar i noen av disse under-
søkelsene ses løsrevet fra den diskursen 
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de er avgitt i; hvor fosterhjemsarbeid er 
ikke-arbeid, og hvor kjærlighet og 
penger er uforenlig.

Kunnskapsbasert og 
profesjonelt
Med den nye barnevernsloven i 1953 
kom også kravet om større faglighet i 
barnevernet. Og idealet var tidstypisk 
nok; det positivistiske vitenskapssyn, 
med sin ”objektive viten”.  Nå gjaldt 
det å foreta ”vitenskapelige målinger” 
av kjærlighet for å kunne oppfylle 
barnets rettslige krav om å bli elsket 
(Ericsson, 1996). 

Og det er i dette skjæringspunktet 
mellom vitenskapelig kunnskap og den 
enkeltes erfaringer og vurderinger at 
fosterhjemmene skal utføre sitt arbeid. 
Med stadig økt fokus på kunnskap og 
krav om opplæring, også for foster-
foreldre, kan dette også ses på som en 
speiling av den generelle dreining mot 
kunnskapsbasert utøvelse av omsorgs-
fag. Fosterhjemmene skal ivareta det 
offentliges hensikt og mål, basert på 
objektiv viten i et kunnskapsbasert 
barnevern, i sin egen familie, hvor de 
personlige relasjonene og det individu-
elle og unike er det sentrale. Foster-
hjemmene skal, i likhet med det 
Ericsson (1996) beskriver om omsorgs-
arbeid i hjemmet, benytte de standarder 
som gjelder i den rasjonelle, effektive og 

kalkulerende sfære, og benytte disse 
samme standardene for den emosjonelle 
sfæren, hvor det nettopp er fraværet av 
standarder som gjelder. 

Per Nerdrum (1988 i ibid) hevdet at 
det som kjennetegner et profesjonelt 
forhold er nettopp det at ”selve forhold-
et mellom klient og hjelper ansees som 
det viktigste arbeidsinstrument”, og at 
det kjennetegnes ved at det ikke er den 
gjensidigheten i relasjonen som det er i 
private relasjoner. En tolkning av dette 
er at, for å ha en profesjonell relasjon, er 
det viktig å stå i et instrumentelt 
forhold til klienten, beboeren, eller i 
tilfellet med fosterhjem, til barnet. 
Videre vil det innebære å ikke la seg 
styre av det emosjonelle (kvinnelige), 
men av det som er kunnskapsbasert og 
rasjonelt (mannlig). Filosofen Hans 
Skjervheim lanserte begrepet “det 
instrumentalistiske mistaket” om å 
benytte teoretiske løsninger på praktiske 
problem. Hvis man tror at pedagogiske 
handlinger kan reduseres til rasjonelle, 
tekniske handlinger, at det handler om 
innlærte teknikker, så har man gjort et 
alvorlig “mistak”.  Å oppdra et barn kan 
ikke følge av en manual eller av at man 
“absolutterer ei bestemt form for teori” 
(Skjervheim, 2002:137), teori som 
kanskje bare har begrenset gyldighet 
innenfor området. 

Det profesjonelle idealet, med en 

instrumentell relasjon, vil ikke kunne 
romme de viktigste elementene i virk -
somheten ”omsorg” som er en 
nødvendig del av fosterhjemforholdet. 
Og siden motsetningen til profesjonelt 
og faglig, vil være privat og personlig, 
vil viktige kvalifikasjoner (Ericsson, 
1996) både bli underkjent som betyd -
ningsfulle, men også utnyttet som 
viktige bestanddeler i forbindelse med 
fosterhjemsarbeidet.

Økonomi  - betydning for 
relasjonen?
Økonomiske motiv har stadig vært 
gjenstand for diskusjon, og er ofte blitt 
sett på med mistenksomhet (Bunk-
holdt, 2005). Og særlig er man redd for 
at når penger trenger inn på kjærlig-
hetens domene (i hjemmet) så vil 
relasjonen svekkes eller endre karakter. 
Amy Holtan hevder at ”dette er i 
overensstemmelse med dyptliggende 
verdier i moderne kristne samfunn, der 
en frykter at medmenneskelighet kan 
fortrenges av økonomiske egeninteres-
ser” (Holtan, 2010).  

En relasjon, det være seg mellom 
venner, kjærester eller fosterforeldre og 
fosterbarn, ligger ikke fiks ferdig når et 
forhold starter. Karsten Hundeide 
betegner utviklingen av relasjoner som 
inngåelser av kontrakter og meta-
kontrakter (Hundeide, 2003), og hvor 
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det ”forhandles” om hvordan for -
holdet skal være, hva som er tillatt 
eller ikke tillatt, grad av engasjement, 
forpliktelser, nærhet og så videre, og 
hvor det gradvis kan vokse frem et 
gjensidig affektivt forhold. 

Ingebjørg Vea, som ovenfor ba oss 
slutte å lyve for blivende foster-
foreldre, har også en tilsvarende 
”advarsel” til blivende fosterbarn: 

”Kall en spade for en spade. Hvis 
foreldrene dine ikke er skikket til å ta 
vare på deg og du må flytte i foster
hjem, er omsorgen for deg en jobb. Du 
bor ikke i din nye familie fordi de 
elsker deg og ser på deg som et av sine 
egne barn. Ikke først og fremst. Først og 
fremst er du en «spennende utfordring». 
En jobb som familien kjenner 
overskudd til å ta på seg.”  (Vea, 2009)

Vea er mer optimist i forhold til det 
følelsesmessige aspektet senere i 
lederen sin når hun sier at dette er et 
utgangspunkt, og at som fosterbarn 
vil man motta både omsorg og et 
fellesskap med en ”vanlig” familie. 
Og at mange fosterforeldre blir 
”inderlige glade i fosterbarna sine” 
(ibid).  Men Veas poeng er likevel 
klart; kjærlighet er ikke en salgsvare. 
Når man inngår en fosterhjemskontrakt 
så lover man ikke ”å elske og ære”, men 
man påtar seg en forpliktelse om å gi 
barnet en trygg og stabil voksenkon-
takt, omsorg, mat, klær, bolig, oppføl-
ging både i forhold til skole og fritids-
aktiviteter, samarbeide med hjelpe -
apparat og med biologisk familie og så 
videre (Q-0223). Ikke et ord om 
følelser. Likevel er kjærlighet, og det å 
elske fosterbarnet som sitt eget, under-
liggende forventinger, om enn uuttalte. 
På den annen side kan man si at det 
handler ikke om å kjøpe fosterforeldre-
nes kjærlighet, men at lønnen bidrar til 
å frikjøpe fosterforeldrenes tid, tid som 
kan brukes sammen med fosterbarnet

Vigdis Bunkholdt tar til orde for at 
ikke alle barn som flytter i fosterhjem 
bør utsettes for ”overemosjonelle” 
fosterforeldre (Ericsson, 1996). Hun 
oppfordrer heller fosterforeldre til å 
”elske passe mye”, og begrunner dette 

med den midlertidigheten som ofte 
preger oppholdet i fosterhjemmet, og 
med barnets tilknytning til biologiske 
foreldre. Hun mener videre at ”de som 
lykkes best, er de som tar barnet for 
barnets egen skyld, og som sier at de 
tjener noe på det.” (Bunkholdt, 2005) 
For de som erkjenner og står for den 
holdningen vil kunne være mer tål-
modige med barnet, se barnet som den 
det er, uten å forvente takknemlighet, 
godhet og beundring fra barnet. 

Statlige og kommunale 
fosterhjem – A-lag og B-lag?
Når man sammenligner statlige foster-
hjem, med forsterkede kommunale 
fosterhjem, kan man til en viss grad si 
at i utgangspunktet vil barna som 
plasseres i statlige fosterhjem ha pro -
blemer som kan være mer krevende for 
fosterhjemmet enn de barna som 
plasseres i kommunale fosterhjem 
(fosterhjem.no). Dette er utgangspunk-

tet. Men det finnes ikke noe belegg for 
å si at det er slik. I noen tilfeller 
rekrutteres fosterhjem direkte av 
kommunen, gjerne etter en periode 
som besøkshjem. Mange barn er 
mangelfullt utredet før en plassering, 
mange plasseringer skjer for eksempel 
relativt raskt eller akutt, og det er først 
etter en periode i fosterhjemmet at 
problemene materialiserer seg. Så 
belastningene for kommunale foster-
hjem kan i mange tilfeller være direkte 
sammenlignbare med belastningen for 
statlige fosterhjem. Men samtidig 
behandles disse fosterhjemmene svært 
forskjellig. De statlige fosterhjemmene 
er mer lik en fast ansettelse, med fast 
lønn og rettigheter som ansatt, og de 
sies ikke opp når en plassering opphø-
rer, men står til rådighet for ny plasse-
ring. De kommunale fosterhjemmene 
er oppdragstagere kun så lenge plasse-
ringen varer, og har ikke rettigheter 
som andre ansatte, som for eksempel 
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feriepenger, tjenestepensjon, sykepenger 
(Q-1072B, 2004). Denne todelingen 
av fosterhjem kan ha som konsekvens 
at ”ordinære” fosterhjem vil kunne 
anses å inneha en lavere status enn de 
statlige som både får en annen lønn og 
oppfølging og veiledning (NOVA, 
2009). 

Men hvorfor denne inkonsistens i 
behandlingen av fosterhjem? Hvor 
ligger den store forskjellen? Det som 
slår meg først og fremst er antallet barn 
som gjennom årene bor i foster-
hjemmet. Særlig beredskapshjem har 
mange barn for kortere perioder. Ligger 
det i dette en mindre forventning om 
emosjonell involvering som legitimerer 
lønn på en annen måte enn i ”ordinære” 
fosterhjem?  

Konsekvensene av en slik forskjells-
behandling kan påvirke forholdene i 
fosterhjemmet, og dermed også for 
foster barnet. I og med at de kommunale 
fosterhjem som er forsterket med økt 
lønn bare får kortsiktige avtaler, må de 
minimum hvert år (gjerne oftere) 
forhandle med kommunen om forsterk-

ningen skal fortsette. Det vil si at man 
hvert år, for å opprettholde utbetal ing-
ene, må synliggjøre problemene rundt 
barnet for å rettferdiggjøre den lønnen 
man mottar. For det første kan dette 
medføre en uforutsigbar og utrygg 
økonomisk stilling for fosterfamilien, 
noe som igjen kan påvirke forholdet i 
hjemmet og for fosterbarnet. For det 
andre vil et slikt fokus på problemene i 
seg selv kunne ha en negativ påvirkning 
på relasjonen. For det tredje er gjerne 
noe av årsaken til at det går bra i et 
fosterhjem nettopp tryggheten, stabili-
teten, tid til rådighet og så videre. Når 
forsterkningen virker, “belønnes” det 
med at forsterkningen forsvinner fordi 
«det nå går bra».

Det er et ubestridt mål for foster-
hjemsplasseringer at det skal gå bra med 
fosterbarna. Men det bør også gå bra for 
fosterforeldrene. Både for rekrutteringen 
av fosterhjem, og for å forhindre at 
foster foreldre gir opp, er deres mestrings   -
følelse en viktig faktor. For å lykkes som 
fosterforeldre er det viktig at rammene 
rundt oppgaven er på plass. I dagens 

2-lønnsmottaker-familier er økonomien 
en essensiell faktor for stabilitet og 
trygghet i familielivet. Men det er et 
kvantesprang fra dette og til å si at 
fosterforeldres motiv styres av penger. 

Hvorfor så skeptiske?
Så langt har jeg, med Hans Skjervheims 
ord (Skjervheim, 2002), forholdt meg 
indirekte og refererende til problemstil-
lingen, uten å konfrontere det eksisten-
sielle i spørsmålet jeg startet med: Men 
hva ligger det egentlig i denne frykten 
for sammenblanding av kjærlighet og 
penger i fosterhjemsarbeidet?

Førsteamanuensis Roger Mathiesen 
ved Høgskolen i Lillehammer (2009) 
hevder at hvilket menneskesyn vi har er 
bestemmende for hvordan vi ser på 
barns utvikling og hva som påvirker 
denne. Med et syn på mennesket som et 
biologisk fenomen, styrt av naturgitte 
lover, vil det være innen individual-
pedagogikken en kan finne svarene på 
hva som best legger til rette for barnets 
utvikling. Med et syn som legger vekt 
på oppvekstmiljø og kultur, mer enn arv 
og genetiske betingelser, som toneangiv-
ende for utvikling, vil det være innen 
sosialpedagogikken man finner sin 
forståelseshorisont (Mathiesen, 2009).  
Slike rendyrkede menneskesyn er heller 
sjelden, og det kan være riktigere å se 
dem som ytterpunktene i et kontinuum.

Hvis vi ser begrepsparet Skjervheim her 
bruker i sammenheng med begrepspa-
rene fra tidligere i artikkelen , kan vi 
sette opp følgende oversikt:
teoretisk - praktisk
profesjonell - privat
rasjonell  - emosjonell
penger  - kjærlighet

Begrepsparene er dikotomier i den 
forstand at de er representerer motset-
ninger og er gjensidig utelukkende. 
Men når tabellen leses ovenfra og ned 
kan vi se en verdimessig sammenheng 
på begge sider. Og når kjærlighet og 
penger fremstilles som begrepspar er 
det nettopp i denne sammenheng hvor 
“penger” sidestilles med profesjonell, 
rasjonell, kynisk og så videre. Kjærlig-
het assosieres med emosjonell, privat, 
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omsorg og myke verdier. Og slik blir 
penger og kjærlighet uforenlige størrel-
ser. Fordi det nå handler om så mye 
mer, at det er så mange verdivalg som 
ligger til grunn. Ved å introdusere lønn 
og penger i sammenheng med omsor-
gen for barn, tillegges fosterforeldre, 
med en slik forståelse som fremstilt her, 
å være rasjonelle, profesjonelle (i en 
negativ betydning), og stå i et subjekt-
objekt-forhold til barnet, hvor barnet 
bare er et middel for å tjene mest mulig 
penger. Med de utvelgelsesverktøy som 
finnes bør vi kunne ta for gitt at 
Fosterhjemtjenesten eller den enkelte 
barneverntjeneste luker ut fosterhjems-
kandidater i denne kategorien.

Jeg har forsøkt å se på årsaker til at 
det for mange er vanskelig å se lønn 
som en naturlig del av fosterhjems-
arbeid. Ved å se fosterhjemsarbeid som 
likestilt med å ha omsorg for egne barn, 
vil man ikke anse dette som «profesjo-
nelt» arbeid som genererer lønn. Heller 
ikke ses den omsorg og utviklingsstøtte 
som gis som noe faglig, men heller som 
noe privat og tilhørende den emosjo-
nelle sfære.  Ved å se fosterhjemsarbeid 

mer likestilt som terapi eller behand-
lings arbeid med teoretiske formulerte 
mål og begrunnelser, og hvor tilknyt-
ning og relasjonene ikke tillegges 
samme vekt, får lønn en annen 
legitimitet.

Nå kan man se en todeling av 
foster hjemsarbeidet. En del som fortsatt 
henger igjen med dikotomien kjærlighet 
- penger, og en del ”profesjonelle” 
fosterhjem, hvor både faglighet og lønn 
er naturlige bestanddeler (også kalt 
A-lag).  Med et stadig økende behov for 
fosterhjem bør det tas noen veivalg i 
forhold til hva vi ønsker med frem-
tidens fosterhjem - ønsker vi at det skal 
være «A-lag og  B-lag»  av fosterhjem?
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