
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.

Når fosterforeldre blir arbeidsledige

Bakgrunnsinformasjon
Den delen av fosterhjemsgodt gjør-
ingen som kalles arbeidsgodtgjøring, 
påvirker retten til utbetalinger fra 
folketrygden. Dette skjer fordi 
foster hjemsoppdraget regnes som 
arbeidsaktivitet og arbeidsgodt-
gjøringen som inntekt. Den andre 
delen av fosterhjemsgodtgjøringen, 
nemlig utgiftsdekningen, påvirker 
ikke NAV-ytelsene med mindre den 
er så mye forhøyet at den regnes 
som lønnsinntekt.  

Når det er to fosterforeldre om 
oppdraget vil  arbeidsgodtgjøringen, 
som et utgangspunkt, fordeles likt 
mellom dem. Noen steder i trygde-
regelverket er det imidlertid åpnet 
for at fosterforeldre kan fordele 
arbeidsgodtgjøringen annerledes 
mellom seg for å forhindre at 
trygde regelverket slår urimelig ut.  
En ytelse som kan slå urimelig ut på 
grunn av arbeidsgodtgjøringen,  er 
når fosterforeldre blir arbeidsledige. 

Når man blir ufrivillig arbeids-
ledig får man dagpenger som en 
ytelse fra NAV. Dagpengene be - 
regn es ut i fra den arbeidsinntekt 
man hadde siste avsluttede kalende r - 
år, eller ved å finne gjennomsnittet 
av den arbeidsinntekt man har fått 
utbetalt de siste årene før man ble 
arbeidsledig. Når denne arbeidsinn-
tekten skal regnes ut, inkluderes 
arbeidsgodtgjøringen man har fått 
som fosterforeldre. Her vil det altså 
slå positivt ut at man har hatt ar - 
beids godtgjøring som fosterforelder. 

Dagpengene utgjør 62,4 prosent 
av inntektsgrunnlaget. Har man 
hatt inntekt over 6G, blir det over - 
skytende ikke tatt med i regne-
stykket.  

Det har altså betydning for 
utregningen av dagpengene hvor 

mye man har hatt i inntekt tidlig-
ere. Det som også har betydning er 
om man har nåværende inntekt.  
Siden arbeidsgodtgjøringen til foster - 
 foreldre anses som inntekt, så vil 
dette komme til fratrekk i dagpeng-
ene man får som arbeidsledig. Man 
blir med andre ord ikke ansett som 
fullt ut arbeidsledig så lenge man er 
fosterforelder. 

Reduksjonen man får i dag-
penger som fosterforeldre, beregnes 
ut i fra det som skrives på melde-
kortet som den arbeidsledige skal 
sende inn til NAV hver 14. dag. 
Det man skal skrive på meldekortet, 
regnes ut etter spesielle regler. Siden 
dette er kompliserte regler, er det 
mange fosterforeldre som ringer 
rådgivertjenesten og lurer på hva de 
skal sette på meldekortet. 

Nedenfor kan du lese to eksemp-
ler på hvilke problemstillinger knyt - 
t et til dagpenger som ringes inn til 
oss. 

Første henvendelse
Det har vært flere runder med opp - 
sigelser på min arbeidsplass. Hva kan 
jeg regne med å få i dagpenger hvis jeg 
skulle bli arbeidsledig? Jeg er fosterfar 
og har forstått at arbeidsgodtgjøringen 
min som fosterfar, regnes som inntekt. 
Jeg har 2 KS i arbeidsgodtgjøring som 
enslig fosterfar og har ca 320.000 i en 
70 prosent stilling i kommunen. Jeg er 
med andre ord 30 prosent frikjøpt. 

Svar:
Etter som vi forstår har du en inn - 
tekt på rundt kr 500.000, inkludert 
arbeidsgodtgjøringen som foster-
forelder. Når NAV skal  regne ut 
hva du får i dagpenger som arbeids-
ledig, vil alt du har tjent, enten siste 
året eller gjennomsnittet de tre siste 

Arbeidsgodtgjøringen som fosterforeldre får, på-
virker enkelte av NAV-ytelsene. En ytelse som blir 
påvirket, er dagpenger man får som arbeidsledig. 



årene, bli tatt med i grunnlaget for 
utregning. Du vil ha rett på 62,4 
prosent av dette i dagpenger. Dersom 
du har hatt en inntekt siste avsluttede 
kalenderåret på rundt kr 500.000, og 
det er dette du kommer best ut med, 
betyr det at du har rett på kr 312.000 i 
året dersom du skulle bli arbeidsledig 
nå eller i nær framtid. 

Dersom du skal fortsette som foster - 
 far, vil du få et fratrekk i dagpenger 
siden, som nevnt innledningsvis, 
fosterforeldre får redusert sine dag-
penger ved arbeidsledighet fordi opp - 
draget som fosterforeldre regnes som 
arbeid. Fulle dagpenger får man bare 
når man er helt arbeidsledig.  Du er 
med andre ord delvis arbeidsledig når 
du har oppdrag som fosterfar. Dag-
pengene vil  derfor bli redusert for å 
forhindre at du som stønadsmottaker 
får stønad for den tiden du er i arbeid. 

Du kan se hvordan du beregner dette 
fratrekket i eksempelet nedenfor.

Andre henvendelse
Jeg og min mann ble fosterforeldre for 
fem år siden. Hadde jeg visst det jeg vet i 
dag, hadde jeg sannsynligvis ikke gått 
inn i dette oppdraget selv om jeg synes 
det er veldig givende å få lov til å være 
mamma for fosterdatteren vår. I dag er 
jeg arbeidsledig slik også en annen tillits - 
valgt i min fylkesforening er. Vi har fått 
vite at vi må sette opp timer på melde-
kortet siden vi har «inntekt» som foster - 
foreldre. Dette synes vi er rart all den tid 
det ellers ikke kalles inntekt og vi går 
glipp av både sykepenger, tilleggspensjon 
og feriepenger. Dette har vi imidlertid 
innfunnet oss med, men så har en annen 
merkelighet dukket opp. Barnevernet har 
sagt at jeg skal sette 9 dager på melde-
kortet for hver 14. dag, mens min 

«kollega» har fått beskjed om å skrive 
opp det doble. Hva skyldes denne store 
forskjellen? Vi har like mye i arbeids-
godtgjøring, det vil si minstesatsen på 1 
KS som tilsvarer rundt 7500 i måneden.

Svar:
1KS utgjør pr. i dag kr 7440. For å 
finne ut hvor mange timer dere skal 
sette på meldekortet må dette beløpet 
divideres på den høyeste lønnssatsen 
som barnehageassistenter i din kom - 
mune har i timelønn. Dette for å finne 
ut hvor mange timer foster hjemsopp-
draget tilsvarer med en time lønn det er 
nærliggende å sam menligne foster-
foreldre med. Dette er en sats som 
brukes i flere sammen henger når 
arbeidsgodtgjøringen for fosterforeldre 
får betydning for NAV-ytelsen de får.

 I den nyeste tariffavtalen mellom 
Kommunesektorens organisasjon (KS) 
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og Utdanningsforbundet er den 
høyeste timelønnen for barnehage-
assistenter på  kr 193. I din kom-
mune kan den være lavere, så du må 
ringe kommunen og spørre. Oslo 
kommune tilhører et eget tariff-
område. 

Hvis vi tar som et tenkt utgangs-
punkt at det i din kommune er den 
høyeste timesatsen som gjelder, så blir 
regnestykket ditt slik:  
7440/193 =  38 timer  
Siden en meldkortperiode er på 14 
dager, så må du dividere de 38 timene 
på 2. Du blir da sittende med et time - 
tall på 19. Dette skal du føre på melde - 
kortet dersom du er enslig foster for-
elder. 

Siden dere er to fosterforeldre i 
fosterhjemmet, skal arbeidsgodtgjør-
ingen deles på dere begge. Regne-
stykket for deres vedkommende blir 
dermed slik:
7440/2/193 = 19 timer 
Dette utgjør  9,5 timer pr meldekort-
periode.

Jeg regner med at det er dette som 
utgjør forskjellen mellom deg og din 
«kollega» i fylkesforeningen: at ved - 
kommende er enslig og dermed ikke 
har noen å dele arbeidsgodtgjøringen 

med, mens du og mannen din er opp-
ført med halvparten hver.  

Det kan være aktuelt å fordele 
arbeidsgodtgjøringen mellom to foster - 
 foreldre annerledes enn med en halv - 
part på hver. Om dette står det i NAVs 
rundskriv til folketrygdlovens § 4-8:

Når et par er godkjente som foster-
foreldre/weekendforeldre skal timene det 
utbetales arbeidstidsgodtgjørelse for, 
fordeles likt mellom begge for eldrene, 
dersom det ikke er grunn til å tro at de 
skal fordeles ulikt eller bare tillegges den 
ene av foreldrene. En ulik fordeling av 
timer kan være til felle der den ene av 
foreldrene er ute arbeidende i full stilling 
eller innlagt i institusjon, mens den 
andre er hjem meværende med barn. 

En annen grunn for at det bør  for  - 
deles ulikt kan være at den ene foster - 
forelderen er frikjøpt helt eller delvis 
sin stilling for å ta seg av fosterbarnet. 
Det vil da være naturlig at den foster - 
forelderen som er utearbeidende, ikke 
trenger å føre timer på meldekortet 
ved arbeidsledighet. 

Fordelingen av arbeidsgodtgjøring-
en mellom fosterforeldre blir skjønns-
messig vurdert av NAV. Det er blant 
annet dette som gjør at NAV-ytelser til 
fosterforeldre oppleves uforut  sigbart 
for dem det gjelder.

Avslutning
Det er viktig at de som vurderer å bli 
fosterforeldre får god informasjon om 
hvilke vanskelige økonomiske situa - 
sjoner de kan komme i  dersom de 
påtar seg fosterhjemsoppdraget. En 
slik situasjon kan være å bli arbeidsle-
dig. 

De som allerede er fosterforeldre 
når de blir arbeidsledige, kan imidler-
tid komme i en vanskelig situasjon 
der de må innse at de taper en del 
økonomisk på å være fosterforeldre. 
Enkelte taper så mye at de må si opp 
oppdraget som fosterforeldre. Dett er 
en vanskelig situasjon for alle parter, 
for fosterbarnet, fosterforeldrene og 
barnevernstjenesten. Aller verst er det 

for barnet som allerede har opplevd 
minst én flytting fra sine omsorgs-
personer. 

Selv om det noen steder i trygde-
regelverket er åpnet for at foster-
foreldre kan foreta noen endringer i  
hvordan de fordeler oppdraget, og 
dermed også hvem som mottar 
arbeidsgodtgjøringen, er dette likevel 
en ordning som bør inn i fastere 
former.  Dette kommer da også til 
uttrykk i Barne-, utdannings- og 
familiedirektoratets rapport om 
kartlegging av fosterforeldres rett til 
ytelser fra NAV: 

På grunn av fosterhjemsoppdragets 
særskilte karakter, er det noen steder i 
trygderegelverket åpnet for at foster -
foreldre kan endre arbeidsordningen i 
hjemmet og på hvem som skal motta 
arbeidsgodtgjøringen for å forhindre 
urimelige utslag av regelverket. Det er 
slik vi ser det noe uklart hvilke situa - 
sjoner dette gjelder og hvordan det kan 
gjennomføres i praksis. Vi mener at 
praksis i NAV kan gjennomgås for å se 
om den i tilstrekkelig grad sikrer at 
fosterforeldrene kan fortsette å ivareta et 
fosterbarn selv om en av fosterforeldrene 
blir syke. Enslige fosterforeldre vil kunne 
komme særskilt uheldig ut når de har 
behov for ytelser fra NAV fordi de ikke 
kan dele arbeidsgodtgjøringen/arbeids-
byrden med en annen fosterforelder.

Dette vil  ikke bare gjelde når foster-
foreldre blir syke, men også når de 
blir arbeidsledige og er avhengig av 
dagpenger. Det er urimelig at foster -
foreldre i slike sårbare situasjoner som 
sykdom og arbeidsledighet represen-
terer, i tillegg skal måtte oppleve 
uforutsigbarhet og utrygghet i sin 
økonomiske situasjon. Norsk Foster-
hjemsforening regner med at dette 
blir endret når det nå skal være en full 
gjennomgang av fosterhjems omsorg-
en gjennom en bebudet stortings-
meld ing. Det vil være på høy tid 
siden foreningen har arbeidet med 
denne problemstillingen siden  tidlig 
på 2000-tallet.  


