
Lajla Husvik 

Spør rådgiver

?Rådgivningstjenesten i Norsk 
Fosterhjemsforening 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 NFF.

Frikjøp og pensjon
Vi er fosterforeldre til en jente på 8 år. Hun har bodd hos oss i 5 år og vi er veldig glad 
i henne og synes vi er heldige som får være fosterforeldrene hennes. Hun har hatt 
jevnlig kontakt med foreldrene sine. I forrige måned døde moren og dette tok jenta 
vår veldig tungt. Vi var med henne i begravelsen og vi prøver på alle måter å hjelpe 
henne. Før dette skjedde hadde hun fått time til utredning hos BUP med tanke på 
konsentrasjonsvansker og relasjonsskade. Nå som hun har opplevd dette med moren, 
føler vi at tankene er enda mer på flukt, og hun er ofte i ubalanse. Har vi som 
fosterforeldre noen rettigheter i forbindelse med slike traumatiske opplevelser for 
barnet? Vi har to barn til i familien som også skal tas vare på. Vi er i arbeid begge to 
og får vanlig arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning, det vil si en KS-sats. Vi har et 
godt samarbeid med barnevernet og har aldri vært i konflikt med dem. Kan vi be om 
at barnevernet delvis frikjøper en av oss for en periode?
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Det å ha et barn i sorg, slik som jenta deres 
er nå, er grunn til å ta kontakt med 
barnvernet for diskutere hva slags tiltak 
som trengs. Det tiltaket dere spør om er 
frikjøp. Å frikjøpe fosterforeldre er en måte 
å forsterke fosterhjemmet på. Vi kan gå til 
Rutinehåndbok for kommunenes arbeid 
med fosterhjem, utgitt av BLD i mars 
2006, for å se hva det står der om forsterk-
ning:

Grunner for å sette inn 
forsterkning
Alvorlig atferdsproblem som utagering, rus, 
kriminalitet eller destruktiv atferd. Svært 
dårlig utviklet sosial fungering. Mange brudd 
på nære relasjoner. Skadet som følge av 
rusmisbruk i svangerskapet. Psykisk eller fysisk 
funksjonshemming som krever særlig tilsyn, 
pleie og behandling. Totalvurdering av 
situasjonen i fosterhjemmet kan gjøre det 
nødvendig å sette inn forsterkningstiltak selv 
om barnet ikke har utviklet spesielle vansker.

Det å gå til utredning hos BUP kan i 
seg selv gi grunnlag for at en trenger noe 
frikjøp i en periode. Det er ikke lett å få 
hverdagen til å gå opp hvis man stadig har 
møter og utredninger, er i full jobb og i 
tillegg har flere barn i familien. Å ha et 
barn med konsentrasjonsvansker kan bety 
at barnet trenger særlig tilsyn. Det kan være 
et barn med mye utrygghet som trenger tett 
oppfølging og mye tilrettelegging og 
forutsigbarhet. Det kan være et barn som 
glemmer mye og derfor må følges tett opp. 
Kanskje trenger det ekstra oppfølging med 
lekser. Å ha omsorg for et barn med 

relasjonsskade er utfordrende og det kan 
være nødvendig både med ekstra opplæring 
og veiledning i tillegg til frikjøp.

I alle disse situasjonene mener jeg det er 
grunn for at barnevernet og fosterforel-
drene setter seg sammen og går igjennom 
fosterhjemsavtalen for å sikre seg at det 
settes inn riktige tiltak. Ifølge forskrift for 
fosterhjem skal dette skje minimum en 
gang i året eller ved behov. Det er barnever-
net som har tatt på seg omsorgen for barnet 
og det er det offentliges ansvar i samarbeid 
med fosterforeldrene, at barnet blir tatt 
godt vare på.

Hvordan kan et fosterhjem 
forsterkes? 
Vi går tilbake til Rutinehåndboken:

Forsterkningstiltak skal tilpasses barnets og 
fosterforeldrenes spesielle behov. Forsterknin-
gen skal gjøres skriftlig i en tilleggsavtale. Slike 
tiltak kan være: Lønnskompensasjon når 
fosterforeldrene har permisjon ved ny 
plassering. Økt arbeids- eller utgiftsdekning. 
Friplass i barnehage eller skolefritidsordning. 
Støtte-, avlastnings- eller kriseordninger. 
Særskilt veiledning.

Avtale om forsterkning skal være 
skriftlig og ligge som vedlegg til foster-
hjemsavtalen. Avtaler om forsterkning i 
form av økt arbeidsgodtgjøring/frikjøp er 
tidsbegrenset og gis vanligvis et år om 
gangen. Men dersom det er realistisk å tro 
at det vil være nødvendig i lengre tid, kan 
man spare ressurser på å lage avtalen for 
flere år. Dersom samlet utgift for foster-
hjemmet overstiger 26 000 pr måned må 

NFFs rådgivningstelefon 
betjenes av fagkonsulent  
Lajla Husvik. Telefontjenesten 
har åpent på torsdager 
mellom klokken 09.00  
og 15.00. 

Ring vår fagkonsulent  
på telefon

23 31 54 00
Du kan også sende inn 
spørsmål til fagkonsulenten  
på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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barnevernet ta dette opp med Bufetat (det 
statlige barnevernet) i forkant, slik at de 
kan få utgifter refunder.

Hvordan beregne frikjøp
Kommunene rundt om i landet har ulike 
måter å praktisere frikjøp på. Fra rådgiv-
ningen har vi sett både gode og uheldige 
måter å praktisere dette på. For eksempel 
var en fostermor i halv vaskejobb da hun 
ble fostermor. Hun ble sittende med en 
lav godtgjøring i flere år, selv om hun 
gjorde en kjempejobb for barnevernet.

Dersom barnevernet og fosterforel-
drene kommer fram til at det er nødven-
dig å være hjemme med barnet på heltid 
er det full forsterkning. Den vanlige 
måten å beregne full forsterkning på er 4 
KS. Norsk Fosterhjemsforening anbefaler 
at fosterforeldre får frikjøp i KS-satser, 
fordi disse reguleres hvert år. Oversikt over 
gjeldende KS-satser ligger på våre 
hjemmesider www.fosterhjemsforening.
no.

Dersom det er snakk om å gi frikjøp 
tilsvarende lønn, så regn det om ved å 
gange opp KS-satsen. Det er nødvendig å 
være klar over at selv om man får en sum 
som tilsvarer tapt arbeidsgodtgjøring så 
mister man sin arbeidstakerstatus og 
fordeler som arbeidstakere har. For 
eksempel om man er frikjøpt et år og så 
går tilbake til vanlig jobb, mister man 
feriepengene den sommeren frikjøpet 

opphører. Fosterforeldre har ikke anled-
ning til å være medlem i pensjonskasse. 
For å kompensere for dette er det mange 
kommuner som har begynt å gi 1 KS-sats 
i tillegg til den godtgjøringen som er 
beregnet. På grunn av fosterforeldres svake 
stilling arbeidsrettslig sett, er det grunnlag 

for å gi 1 KS-sats i tillegg til godtgjøringen 
som kompensasjon.

Pensjonsopptjening
Når fosterforeldre får permisjon uten lønn 
eller slutter, og lønnen byttes ut med 
arbeidsgodtgjørelse fra barnevernet, går 
man fra å være arbeidstakere til å bli 
oppdragstakere. Fosterforeldre er selvsten-
dige oppdragstakere for barnevernstjenes-
ten og betraktes som frilansere. Arbeids-
godtgjøringen til fosterforeldre inngår i 
grunnlaget for opptjening av pensjon (jf 
folketrygdloven 3–15) på samme måte 
som annen pensjonsgivende inntekt. 
Utgiftsdekningen er skattefri og gir ikke 
opptjening til pensjon. Fosterforeldre med 
omsorg for barn under 7 år gis inntil 3 
poeng. I tillegg til pensjon fra folketryg-
den har vi i Norge et gode med at 
arbeidstakere får medlemskap i ulike 
pensjonsordninger, pensjonskasser, 
pensjonsforsikringer og lignende. Dette er 
med på å gjøre pensjonen litt høyere enn 
den vi får fra folketrygden. Dette er en 
rettighet som er automatisk for arbeidsta-
kere, men som man mister som fosterfor-
eldre. De statlige fosterhjemmene, det vil 
si de som har en egen kontrakt med 
Bufetat, har fått den rettigheten at de får 
medlemskap i Statens pensjonskasse. Det 
er ingen tanker om at den samme 
rettigheten skal innføres for vanlige 
fosterhjem (kommunale fosterhjem).

Hverdagspoesi
Nå har jeg nettopp skiftet på en søster og en bror,
vasket melkekopper og ryddet kjøkkenbord.
Nå venter vask på badet og tøy skal henges opp,
i stua står alene min kaffekopp.
Så veltes det en potte og jord blir artig lek,
var det kun et uhell, eller var det uttenkt pek?
Jeg sukker stille oppgitt, mitt bad er fylt med vann!
Da kommer det en jente med melketann i hand.
Og glemt er jord og søle og knuste potteskår
for bak hvert slit, hvert ork er det kjærlighet som rår!

Jorid Tho


