
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon betjenes av 
fagkonsulent Jennifer Drummond 
Johansen. 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 

Hundrevis av samtaler

?Jennifer  
Drummond Johansen 

Pågangen til rådgivningstelefonen 
har vært stor også i år. Vi får inn 
henvendelser på mange ulike 
temaer, fra enkle spørsmål til 
alvorlige problemer. Det som 
imidlertid er viktig å merke seg er at 
svært få fosterforeldre gir fosterbar-
net skylden for problemene, det 
handler om systemiske forhold, 
rammevilkår og samarbeid med 
barnevernstjenesten. Overordnede 
temaer som går igjen er fosterbarns 
rettigheter, utgiftsdekning og 
arbeidsgodtgjøring, fosterforeldres 
rettigheter, ivaretakelse av foster-
barn med funksjonsnedsettelse, 
skole og barnehage, mangel på 
kvalifisert veiledning, samvær og 
flyttesaker. 

Telefonene vi får viser at foster-
foreldre ringer rådgivningen fordi 
de ønsker noen å tenke høyt 
sammen med. De har ofte ingen å 
drøfte problemer med og de føler at 
de står helt alene. De er bundet av 
taushetsplikt, samtidig som de 
tenker at familie og venner vanske-
lig kan forstå utfordringene de står 
ovenfor.

Mange ringer når de står midt 
oppe i en krise ved låste situasjoner 
eller alvorlige episoder, og de føler 
på avmakt overfor et system som 
ikke er tilgjengelig og tilstede.

Offentlig omsorg i private 
hjem
Offentlig omsorg som settes ut på 
oppdrag til private hjem byr på 
mange utfordringer for alle parter. 
Det forventes at fosterforeldre går 
inn i omsorgsoppgaven med hjertet 
som innsats. Likevel opplever 
mange at det ikke er rom for 
følelser. De opplever at de blir sett 
på som saker og ikke som mennes-
ker. Mange sier også at de føler et 
enormt press på å prestere godt nok 
og at det er lite rom for feil. Man 
blir målt av barnevernstjenesten, 
men etter kriterier som man selv 

ikke får noe særlig innsikt i. Dette 
fører til at mange fosterforeldre 
føler seg usikre og ikke tørr ta opp 
alle ting de egentlig trenger å drøfte 
med barneverntjenesten. Det er 
mye som står på spill; et barn som 
man er blitt så glad i og som man 
ikke vil påføre flere belastninger.

Frikjøp og fosterforeldres 
rettigheter
Fosterforeldre regnes som oppdrags-
takere som utfører oppdrag på 
vegne av kommunen og er å anse 
som frilanser etter folketrygdloven. 
Frilansere mangler mange av de 
rettighetene som vanlige arbeidstak-
ere har, for eksempel rett til ferie-
penger, forsikringsordninger, vern 
mot oppsigelse og rett til tjeneste-
pensjon. Telefoner vi får inn til 
rådgivningen gir inntrykk av at 
mange barnevernstjenester ikke gir 
god nok informasjon til fosterfored-
rene på dette området. Det handler 
blant annet om pensjon, arbeidsav-
klaringspenger, sykepenger og 
foreldrepermisjon. 

Fosterforeldre med oppdrag fra 
kommunen har heller ikke rett til 
medlemskap i pensjonskasser. 
Fosterforeldre som er frikjøpt over 
mange år kan derfor risikere å bli 
minstepensjonister fordi det ikke er 
knyttet noen privat eller offentlig 
pensjonssparing til arbeidet på 
samme måte som det er lovfestet 
for alle ansatte i stat, kommune og i 
næringslivet. Det er særlig viktig å 
ta opp disse spørsmålene med 
barnevernstjenesten dersom du som 
fosterforelder skal frikjøpes fra 
arbeid for å være hjemme med 
fosterbarnet. 

Barnevernet betaler arbeidsgiver-
avgift for arbeidsgodtgjøringen og 
det betyr at fosterforeldre har 
rettigheter i folketrygden til 
sykepenger, fødselspenger, ulike 
typer trygd og pensjon, men etter 
kompliserte regler.

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.

28  Fosterhjemskontakt 6/12



Fosterbarns rettigheter
Fosterforeldre fortviler over at barn 
under omsorg av det offentlige ikke 
har noen som kan klage på vegne av 
dem når barnevernet ikke ivaretar 
deres beste. I dag er det slik at foreldre 
med foreldreansvar har partsrettighe-
ter. Dette er imidlertid sjelden til hjelp 
for barnet, da vi vet at mange foreldre 
ikke har ressurser, overskudd eller god 
nok innsikt i barnets situasjon til å 
klage når barnevernet ikke gjør jobben 
sin. Norsk Fosterhjemsforening ser 
alvorlige mangler i lovverket knyttet til 
fosterbarns rettsikkerhet og vi har 
dette som en prioritert sak.

Flyttesaker
Flytting av et fosterbarn innebærer en 
stor inngripen både i barnets liv og i 
fosterhjemmet. Det kan være mange 
ulike årsaker til at en fosterhjemsplas-
sering må opphøre. Noen ganger vil 
det være planlagt, men altfor ofte skjer 
det flyttinger som ikke har vært 
planlagt gjennom barnets omsorgs-
plan. I sakene vi får høre om gjennom 
rådgivningen så har barnevernet flyttet 
barnet fordi de mener at fosterhjem-
met ikke er egnet, eller fordi foster-
hjemmet har sagt opp. En sjelden gang 
hører vi om tilbakeføringer. Gjennom-
gående problemstillinger som foster-
foreldrene oppgir i disse sakene er 
mangel på hjelp og oppfølgning i 
forkant av flyttingen. Altfor ofte hører 
vi om store samarbeidsproblemer 
mellom barnevernstjeneste og foster-
foreldre. Norsk Fosterhjemsforening 
ser svært alvorlig på disse sakene og 
har ved mange anledninger ytret vår 
bekymring til ansvarlige myndigheter.

Ettervern
I disse sakene hører vi om stor for-
skjellsbehandling i de ulike kommu-
nene. Vi har ikke noen lovfestet rett til 
ettervern i Norge, men rundskriv om 
tiltak etter Barnevernloven for ung-
dom over 18 år (Q-13/2011) sier 
blant annet at barnevernstjenesten skal  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ha gode grunner for å 
avslå ettervernstiltak. 
Formålet med 
tiltakene etter 18 år er 
at de skal bidra til at 
overgangen til voksentilværelsen 
oppleves som trygg og forutsigbar for 
ungdommen. Barnevernstjenesten skal 
altså sammen med ungdommen 
vurdere behovet for hjelp i hvert 
enkelt tilfelle. Det vil også være 
naturlig at fosterforeldrene som 
kjenner ungdommen blir trukket inn i 
dette arbeidet. Dersom barnevernstje-
nesten avslår tiltak, kan ungdommen 
selv klage på dette vedtaket. 

Vi får dessverre jevnlig høre om 
saker hvor barnevernet velger å kutte 
drastisk i tiltaket til ungdommen den 
dagen de fyller 18 år. Rundskrivet om 
ettervern presiserer barnevernstjenes-
tens adgang til å opprettholde tiltak 
som var igangsatt før barnet fylte 18 
år, som for eksempel  fosterhjemsplas-
sering. De aller fleste fosterbarn vil ha 
behov for støtte og veiledning utover 
18 år og barnevernet skal være lyd-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
høre for hva hver enkelt ungdom 
har behov for. 

Noen ord til slutt…
Julen nærmer seg og det kan være en 
krevende tid for mange fosterfamilier. 
Kanskje kan det være viktig å ikke ha 
altfor høye forventninger. Det kan 
føre til unødig mye stress for liten og 
stor. Jeg håper dere får en fredfull og 
hyggelig julefeiring. Og takk for 
innsatsen dere gjør!

Hundrevis av samtaler
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