
 

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.

Oppbrudd fra nærmiljøet for fosterbarn?

Problematikken ligger i hovedsak i 
fosterforeldres arbeidsrettslige stil - 
ling som «oppdragstakere». Som 
oppdragstakere vil fosterforeldre 
omfattes av et regelverk som  gjelder 
alle frilansere, ikke fosterforeldre 
spesielt. Dette kan, som mange av 
våre medlemmer selv har erfart, føre 
til vanskeligheter når fosterforeldre 
er i behov av ytelser fra NAV. Norsk 
Fosterhjemsforening får jevnlig hen - 
vendelser fra fosterforeldre som 
opp lever nettopp dette. 

I oktober 2016 kontaktet Norsk 
Fosterhjemsforening derfor Arbeids- 
og velferdsdirektoratet  for å få en 
avklaring.

I henvendelsen la vi ved en kon - 
kret sak for å eksemplifisere pro-
blem ene våre medlemmer støter på 
i møte med NAV. I dette konkrete 
tilfellet handlet henvendelsen om en 
klarering i fosterforeldres rett til 
dagpenger ved arbeidsledighet.

I januar fikk Norsk Fosterhjems-
for e ning svar på vår henvendelse til 
Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
Svaret har vi valgt å publisere her i 
Fosterhjemskontakt (se side 56).

Det konkrete eksempelet om - 
handlet plikten til å ta arbeid hvor 
som helst i Norge, både fulltid og 
deltid. En fostermor som var 50 
prosent frikjøpt, fikk avslag på sin 
søknad om dagpenger fordi hun i 
søknaden hadde opplyst at hun ikke 
kunne flytte. Norsk Fosterhjems -
for ening stilte seg undrende til 
begrun nelsen for denne avgjørelsen, 
og ønsket en redegjørelse.

I svaret fra Arbeids- og velferds-
direktoratet skriver de at det finnes 
unntak for kravet om å ta arbeid 
hvor som helst i Norge, og at om - 

sorg for små barn kan være et slikt 
unntak. Her skilles det ikke mellom 
biologiske foreldre og fosterforeldre; 
unntaket gjelder for de som har den 
daglige omsorgen for barnet. 

I utgangspunktet er dette en til - 
fredsstillende unntaksregel. Den 
sikrer at fosterforeldre ikke behand-
les på annet grunnlag enn foreldre 
som har omsorg for biologiske barn 
når de søker om dagpenger. Men 
den sikret likevel ikke den konkrete 
fostermoren i hennes sak – hvorfor 
er det slik? 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
skriver at «NAV (ikke har) hand  
lingsrom innenfor gjeldende regelverk 
til positivt å forskjellsbehandle foster  
foreldre slik at disse i større grad kan 
unntas fra kravet til full geografisk 
mobilitet…» 

I dette ligger det, slik vi ser det, et 
reelt problem. 

I rundskrivet til § 4-5 er det 
listet opp eksempler på hva som 
fører til unntak i praksis: 
a)  Barnet er under 1 år 
b)  Eneansvar for barn til og med 

syvende klasse
c)  Eneansvar for barn opp til 18 år 

når de har spesielle behov. Det 
må foreligge dokumentasjon fra 
lege eller annet helsepersonell

d)  Omsorgsansvar for barn til og 
med syvende klasse eller barn 
med spesielle behov opp til 18 år 
når en av foreldrene arbeider 
skift/turnus, eller har sitt daglige 
virke utenfor lokalmiljøet.

Videre skriver Arbeids- og velferds-
direktoratet at «…både fosterbarn og 

Mange av våre medlemmer opplever vanske lig-
heter i møte med NAV. Dette handler i hovedsak 
om uklarheter om hvilke plikter og rettigheter 
foster foreldre har, i krysningspunktet mellom arbeid 
og omsorg. 
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andre barn (vil) kunne ha spesielle 
behov som gjør det særlig tyngende for en 
omsorgsperson med eneansvar å inn  
rette seg for å være disponibel for arbeid 
hvor som helst i landet…»  
   
Her opplever vi at det trengs ytter - 
ligere unntaksregler knyttet direkte til 
oppdraget som fosterforeldre. Dette 
gjelder spesielt eksemplene på situa-
sjoner der kravene om unntak i hen - 
hold til praksis er oppfylt, der vi mener 
at barnets alder og hvorvidt fosterfor-
elderen er alene om omsorgen eller 
deler den med en partner, ikke burde 
ha relevans når unntak for krav om 
flytting skal vurderes for fosterforeldre.  

Vi mener at fosterbarnets 
rett til et stabilt oppvekst-
miljø bør veie tyngre enn 

fosterforeldrenes plikt til å ta 
ethvert arbeid hvor som 
helst i landet. 

Fosterbarn står i en særlig sårbar posi - 
sjon når det kommer til oppbrudd fra 
nærmiljøet. Samtlige har en flytting - 
ikke bare fra nærmiljø, men også fra 
familie - bak seg, og mange har flyttet 
mer enn èn gang. Vi mener derfor at 
det bør medføre en automatikk i unn - 
taket for kravet til å flytte. Dette kravet 
handler ikke om å «positivt forskjells-
behandle» fosterforeldre fremfor bio - 
logiske foreldre, men om å sikre foster - 
barnas rett til et stabilt oppvekstmiljø. 

Oppdraget som fosterforeldre med - 
fører også en rekke plikter i forhold til 
barnevernet. En flytting til en annen 
landsdel vil eksempelvis føre til lang 
reisevei til samvær og bytte av saks-

behandler og veileder. Dette får også 
konsekvenser for fosterbarnet, som vil 
få større geografisk avstand til bio log-
isk familie. Barnet må også etter all 
sannsynlighet bytte tilsynsfører.  

Arbeids- og velferdsdirektoratet 
skriver at det er klare politiske føringer 
for at reglene for mobilitet og dispo-
nibi litet skal praktiseres strengt og 
konsekvent. Det har vi forståelse for. 
Men det er likevel slik at fosterforeldre 
ofte har særlig tungtveiende sosiale 
årsaker til å ikke kunne flytte, uavhen - 
g ig av barnets alder, fysiske/psykiske 
helse og egen sivilstatus. Vi opplever 
det derfor som nødvendig med en pre - 
sisering i rundskrivet til § 4-5 om at 
det skal tas særlig hensyn til foster-
foreldre i vurderingen av unntak for 
kravet om full mobilitet. 
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