
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
Du kan også sende inn spørsmål til 
rådgiverteamet på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?
Vår faste spaltist og den som har betjent 
rådgivningstelefonen, har for tiden 
svangerskapspermisjon. I tiden framover vil det 
være flere som betjener telefonen og 
besvarer spørsmål fra fosterforeldre og faglige 
instanser.  Det vil derfor ikke være en fast 
spaltist som skriver til Spør rådgiver, men det vil 
skrives av et rådgiverteam.

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.

Fosterforeldre på uføretrygd

Bakgrunnsinformasjon
Alle NAV-ytelser regnes ut etter 
kom  pliserte regler for fosterforeldre, 
både sykepenger, uføretrygd, 
arbeids  avklaringspenger og dag-
penger ved arbeidsledighet. I tillegg 
til at dette er et komplisert system å 
forstå og et system som bidrar til 
forvirring og uklarhet, ble det iverk - 
satt  nye regler for uføretrygd fra 
1.1.2015. Dette har ført til at foren - 
ingen for tiden får ekstra mange 
hen vendelser om uføretrygd for 
fosterforeldre. 

De nye reglene skal blant annet 
bedre muligheten til å kombinere 
arbeid og uføretrygd og sikre en god 
alderspensjon. Det skal bli enklere  
å delta i arbeidslivet, og det skal 
være en motivasjon til at uføre-
trygdede kan jobbe så mye som de 
kan, sam tidig som uføretrygden skal 
fortsette som en varig ytelse for den 
trygdede.

Med de nye reglene for uføre-
trygd, ønsker regjeringen en enklere 
og mer fleksibel ordning. Uføreord-
ningen skal med andre ord være 
bedre enn den ordningen som har 
vært gjeldende fram til 2015. Spørs - 
målet er om den er blitt bedre for 
fosterforeldre som får NAV-ytelser 
etter spesielle regler.

Fosterforeldres 
utgangspunkt for ytelser
Når det skal regnes ut hvor mye en 
fosterforelder får  i NAV-ytelser har 
det betydning om vedkommende 
har arbeidsgodtgjøring knyttet til 
sitt navn. Utgangspunktet for 
foster foreldres arbeidsgodtgjøring er 
fosterhjemsavtalen. Når det er to 

voksne i et fosterhjem, blir avtalen 
satt på begge disse voksne. Det 
betyr at arbeidsgodtgjøringen i ut - 
gangspunktet skal registreres med 
halvparten på hver av fosterfor eld-
rene. 

Det er barnevernstjenestens 
innrapportering til skattemyndig-
hetene som bestemmer hvem 
arbeidsgodtgjøringen blir ført på. 
Fosterhjemsavtalen vil altså danne 
utgangspunktet for hvem som får 
rettigheter i  NAV-systemet.

I tillegg til barnevernstjenestens 
innrapportering, er det fosterforeld-
res plikt å opplyse NAV om at de 
har arbeidsgodtgjøring som foster-
foreldre. Når man får spørsmål om 
man har inntekt som fosterforeldre, 
skal man altså krysse av for dette på 
skjemaer og meldekort som sendes 
NAV. Hvis ikke dette blir gjort, kan 
man risikere å bli stående i gjeld til 
NAV fordi man har fått for mye ut - 
betalt. Vi har fått inn flere slike 
saker til rådgivningstjenesten der 
fosterforeldre må betale tilbake flere 
hundretusen kroner som de urett-
messig har fått. Det hjelper ikke at 
de har handlet i god tro.

For mye utbetalt trygd er bare ett 
tema som blir ringt inn til rådgiv-
ningen. Her er to eksempler på 
andre spørsmål som har kommet 
inn til rådgivningstjenesten den 
siste tiden angående uføretrygd for 
fosterforeldre:

Første henvendelse
Jeg er uføretrygdet og enslig fostermor 
for en nydelig gutt. Jeg ser at det har 
blitt endringer i uføretrygden og at 
det har blitt satt kr 60.000 som en 

Avkortning av uføretrygd for fosterforeldre har 
vært et gjentagende tema til rådgivningen over 
mange år. Det er for tiden også andre spørsmål 
som ringes inn angående dette temaet, blant 
annet spørsmål om de nye reglene for uføretrygd.



grense for hva jeg kan tjene. Vil dette 
være et fast beløp framover på grunn av 
nye regler for uføretrygd? Er det noe 
annet som kan få betydning for meg med 
det nye systemet?

Svar:
Tidligere kunne uføretrygdede tjene 
inntil 1G som er grunnbeløpet i folke - 
trygden. IG tilsvarer kr 88.370 pr i 
dag. Når NAV nå opererer med en 
grense på kr 60.000 før du får trekk i 
uføretrygden, er det på grunn av de 
nye reglene som Stortinget har vedtatt 
for uføretrygd. Inntektsgrensen er altså 
blitt lavere med den nye ordningen.

Dersom du hadde blitt uføretrygdet 
etter at de nye reglene trådte i kraft i 
begynnelsen av 2015, ville du i år  fått 
en inntektsgrense på kr 35.348. Dette 
beløpet tilsvarer 0,4 G.  De som var 
uføretrygdet før den nye ordningen 
trådte i kraft, slik som i ditt tilfelle,  
skal også over på en lavere inntekts-
grense. Det betyr at du får en høyere 
beløpsgrense bare i en overgangs-
periode. Etter 2018 skal alle uføre-
trygdede over på 0,4 G.

Dersom man har gradert uføre-
trygd, har man en individuell inn-
tektsgrense. Utgangspunktet er at jo 
lavere uføregrad, jo høyere inntekts-
grense. Den individuelle inntekst-
grensen vil stå i vedtaksbrevet som alle 
uføretrygdede fikk på slutten av 2014. 
Brevet finnes også på nav.no der man 
kan logge seg inn på sin egen side. 

På din egen side på nav.no vil du 
også kunne finne ut hvor mye du får  
utbetalt hvis du planlegger å jobbe ved 
siden av, eller allerede har inntekt ved 
siden av uføretrygden. Her vil det stå 
hvordan inntekten din blir påvirket av 
størrelsen på uføretrygden, eller hvor 
mye du får i uføretrygd og inntekt til 
sammen.

Det som er en forbedring av de nye 
reglene, er at tidligere kunne man 
risikere at uføregraden ble satt ned, 
eller til og med at retten til uføre-

pensjon falt bort, dersom man hadde 
ekstra inntekter ved siden av uføre-
trygden. Etter at de nye reglene 
begynte å gjelde, beholder du både 
uføregraden og retten til uføretrygd 
selv om du har inntekt som foster-
forelder, men utbetalingen blir altså 
lavere når du får inntekt over en viss 
grense. 

Med den nye ordningen blir det 
større trygghet for trygdede som 
ønsker å prøve seg i jobb eller ønsker å 
øke sin stillingsprosent. For foster-
foreldre vil det først og fremst bety at 

uføretrygden blir redusert så lenge du 
får arbeidsgodtgjøring. Med en minste - 
 sats for arbeidsgodtgjøring på 1KS 
(per i dag kr 7.440), vil du være over 
beløpsgrensen og dermed få en reduk - 
sjon i uføretrygd. Jo flere KS du har i 
arbeidsgodtgjørng, jo mer vil det 
trekkes i din uføretrygd. I de tilfeller 
der det er gifte eller samboende foster - 
foreldre, vil det bli annerledes da man 
kan fordele arbeidsgodtgjøringen på to 
(se neste henvendelse).

I de nye reglene er du sikret en 
minsteytelse dersom du har hatt lav 
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inntekt eller ingen inntekt i det hele 
tatt. Minsteytelsen er på kr 201.483 
(2,28 G) hvis du bor sammen med 
ektefelle, partner eller samboer. Er du 
enslig, er du sikret en årlig uføretrygd 
på minst kr 219.157 (2,48 G).

Noe som også er nytt i den nye 
uføreordningen, der man ikke lenger 
kaller ytelsen uførepensjon men 
uføre  trygd, er at trygden  beskattes 
som lønn. Arbeidsgodtgjøringen er 
likestilt med annet inntektsbringende 
arbeid og blir også regnet som lønns - 
inntekt. 

Andre henvendelse
Jeg er en fosterfar som ble uføretrygdet 
på slutten av fjoråret. Vi har 1KS i ar - 
beids sgodtgjøring i tillegg til at kona er 
frikjøpt med 25  prosent. Arbeids godt-
gjøringen har i alle år stått på meg. 
Som ufør skulle jeg ha blitt trukket 
rundt 8.000 pr. måned i trygd, men 
har søkt og blir nå trukket ca 2.000 pr 
måned. Vi har altså fått NAV til å 
godta fordeling av arbeidsgodt gjør ingen  
på 25/75 prosent. Er dette på grunn av 
velvillighet fra saksbehandler, eller er 
dette vanlig praksis i slike saker? 

Svar:
Fosterforeldre kan be barneverns-
tjenesten om en spesiell fordeling av 
arbeidsgodtgjøringen slik at de ikke 
blir mer rammet enn nødvendig på 
grunn av ugunstige regler. Man kan 
be om at godtgjøringen fordeles etter 
en bestemt prosentsats, eventuelt at 
den overføres i sin helhet til den 
andre fosterforelderen. Denne mulig - 
heten har da ikke enslige foster for-
eldre på trygd, og det betyr at de 
fortere når sin inntektsgrense enn 
gifte eller samboende fosterforeldre 
som kan fordele på best mulig måte. 

Når den ene fosterforelderen er 
hjemmeværende og uten ordinært 
arbeid, er det naturlig å anse denne 
som oppdragstakeren. I slike tilfeller 
kan det bli vanskeligere å fordele 
arbeidsgodtgjøringen. Når den ene 
fosterforelderen er frikjøpt 100 pro - 
sent, vil det også være naturlig at 

denne får arbeidsgodtgjøringen 
knyttet til seg. Når en fosterforelder 
er delvis frikjøp, vil det være naturlig 
at vedkommende har KS-satsen 
knyttet til seg i samme prosent som 
frikjøpet. Slik vi forstår det, er det slik 
det har blitt vurdert i deres tilfelle. 

Det er altså tilpasningsmuligheter 
for fosterforeldre der bare en er uføre - 
trygdet, men det er ikke gitt at en 
ufør fosterforelder  vil kunne unngå 
en avkortning av uføretrygden ved å 
overføre godtgjøringen til den andre 
av fosterforeldrene. Selv om barne-
vernstjenesten kan sørge for å inn-
berette en spesiell fordeling av 
arbeids godtgjøringen, er det NAV 
som til syvende og sist avgjør. Det vil 
ikke være avgjørende hvem som står 
som mottaker av godtgjøringen, da 
NAV vil gjøre en vurdering av hvem 
som faktisk utfører fosterhjemsopp-
draget. Det er slik det vurderes i 
forbindelse med alle ytelser fra NAV 
til fosterforeldre. 

Avslutning
Mange uføre kan fint klare å være 
fosterforeldre. De som allerede er 
fosterforeldre når de blir uføre, 
trenger ikke å si opp fosterhjems-
avtalen av den grunn. Det er opp til 
barnevernstjenesten å ta den faglige 
vurderingen på hva som er best for 
barnet. I alle tilfelle bør ikke økono-
mien stå i veien for at barnet kan 
fortsette å bo i fosterhjemmet. Likevel 
får vi henvendelser der fosterforeldre 
taper økonomisk på å være fosterfor-
eldre så lenge de er uføretrygdet. 
Noen føler seg nødt til å si opp foster - 
hjemsavtalen på grunn av store øko - 
nom iske tap. Dette bildet har ikke 
blitt noe bedre etter den nye ord -
ningen, men har ført til større pro - 
blemer for enkelte fosterhjem som er 
avhengig av ytelser fra NAV.

NAV-ytelsene baserer seg på den 
enkeltes inntekstgrunnlag. På grunn 
av dette vil det bli store forskjeller i 
hvor stor økonomisk gevinst man vil 
få som fosterhjem. Dette betyr at de 
fosterforeldre som har hatt liten inn - 

tekt i utgangspunktet, vil bli dårligere 
økonomisk stilt enn de som har hatt 
et bedre økonomisk utgangspunkt. 
Dette kan blant annet slå feil ut for 
fosterhjem i slekt og nettverk der det 
viser seg at det er mange som ikke er i 
ordinært arbeid.

Uføregraden vil dessuten kunne bli 
påvirket når man er fosterforeldre. 
Det betyr at man ikke nødvendigvis 
vil kunne bli 100 prosent ufør når 
man har fosterhjemsgodtgjørelse. 
Hvis man i utgangspunktet er delvis 
frikjøpt, kan det hende at man ikke 
kan bli uføretrygdet fordi det kreves 
at man er minst 50 prosent ufør for å 
få uføretrygd. 

I tillegg til dette vil arbeidsgodt-
gjøringen føre til reduksjon i uføre-
trygden. Friinntekten er redusert med 
den nye uføreordningen, og den skal 
ytterligere reduseres. Dette kan skape 
problemer for mange fosterforeldre 
selv om det er en overgangsperiode 
der de som ble uføretrygdet før den 
nye ordningen har en høyere friinn-
tekt. De som blir uføre etter 1.1. 
2015, og enten allerede er fosterfor-
elder eller vil bli det i framtida, vil få 
en betydelig reduksjon i uføre tryg d en 
på grunn av arbeidsgodtgjør ingen.

Barne-, ungdoms- og familie-
direkto ratet (Bufdir) understreker i 
sin nylig framlagte rapport om foster - 
foreldre på NAV-ytelser (se under 
Rapport), at det er viktig at alle de 
som vurderer å bli fosterforeldre, får 
tydelig informasjon om hvilke øko - 
nomiske konsekvenser det kan få når 
de trenger ytelser fra NAV. Her har 
barnevernstjenesten et viktig ansvar, 
men Norsk Fosterhjemsforening vil 
også bidra til å informere potensielle 
fosterforeldre om dette. Det som er 
synd er at dette kan gå ut over rekrut - 
tering av nye fosterhjem. 


