
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.

Fosterforeldres rettigheter 
Mange av spørsmålene til Rådgivningstjenesten handler om fosterforeldres rettigheter. 
Som en fostermor sa etter at hun hadde vært fostermor i 20 år og fått vite hva hun fikk i 
pensjon. I alle år har jeg bare tenkt med hjertet. Nå vil jeg anbefale alle fosterforeldre at de 
også tenker med hodet. 
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Systemet fungerer på den måten at 
barnevernet blir en slags arbeidsgiver for 
fosterforeldre. Barnevernsarbeidere i 
kommunen skal ivareta veldig mye, barnet, 
foreldrene, jussen, tilsynsfører, avlastning, 
samvær, i tillegg til veldig mye annet. 
Likevel er det mange barnevernsarbeidere 
som fungerer som fosterforeldres beste 
støttespillere og hjelpere.

Fosterforeldre er ikke ansatt av barne-
vernet. De er oppdragstakere og i virkelig-
heten frilansere. Frilansere må sørge for å 
ivareta sine rettigheter selv. Det er dog 
nedfelt en del rettigheter for fosterforeldre. 
Og så er det en del urettferdigheter.

Fosterhjemsavtalen 
Dette er en viktig avtale. Men når den 
skrives under er man som regel opptatt av 
andre ting enn sine rettigheter. Man er 
opptatt av det barnet som kommer og 
hvordan man best mulig skal ta imot det. 
Både følelser og tanker er et helt annet sted 
enn det å tenke på sine egne rettigheter. 
Norsk Fosterhjemsforening anbefaler alle 
fosterforeldre å bruke tid på å sette seg inn i 
hvert eneste punkt i avtalen. Og selv om 
man ikke gjorde det når avtalen ble inngått, 
så er det også nedfelt i avtalen at både den 
og eventuelle andre avtaler som er inngått 
mellom fosterforeldre og barnevernet kan 
kreves revidert/fornyet av hver av partene 
med en frist på 3 måneder. Ifølge Forskrift 
for fosterhjem av 18.12.2003, § 6 skal 
barnevernet og fosterforeldrene gjennomgå 
avtalen minimum en gang i året og foreta 
eventuelle endringer. Barnevernet er i 
mangel av ressurser mange steder, og jeg 
mener at fosterforeldre kan hjelpe barnever-
net ved å ta ansvar for at avtalen blir 
gjennomgått når det er behov for det.  
Noen steder i landet er Bufetat en støtte 
både for barnevernet og fosterforeldre, men 
ikke alle steder. Når det oppstår uenighet 

om avtalen, står fosterforeldre som 
privatpersoner i forhold til barnevernet. Da 
skal fosterforeldre be Fylkesmannen om 
hjelp. Hvis ikke Fylkesmannen kan hjelpe 
så send saken til Sivilombudsmannen. 
Sivilombudsmannen skal sikre at den 
offentlige forvaltning ikke øver urett mot 
den enkelte borger. Han kan ikke treffe 
bindende vedtak, bare uttale sin mening. 
Men forvaltningen retter seg som oftest 
etter uttalelsene. 

Punkt 11 i fosterhjemsavtalen pålegger 
barnevernet å informere fosterforeldrene 
om deres juridiske rettigheter, bl.a. deres 
arbeidsrettslige stilling, rettigheter etter 
forvaltningsloven og saksbehandlingsregler 
for barnevernssaker, herunder om fylkes-
nemnda for sosiale saker sitt ansvarsområde 
i fosterhjemssaker. 

Hva er fosterforeldres juridiske 
rettigheter og deres arbeids-
rettslige stilling? 
Fosterforeldre er ikke arbeidstakere og 
omfattes ikke av arbeidsmiljøloven. Derfor 
er det viktig at fosterforeldre forstår hva 
dette innebærer. Som frilansere må de selv 
ivareta sine arbeidsrettslige interesser, selv 
om de har noen rettigheter. Det kan være 
nyttig å lese Retningslinjer for fosterhjem 
av 15. juli 2004. Gå inn på www.foster-
hjemsforening.no  og se Lover og forskrifter. 

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 

Fosterforeldre er ikke 
arbeidstakere og omfattes ikke 
av arbeidsmiljøloven. Derfor 
er det viktig at fosterforeldre 
forstår hva dette innebærer.
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Kapittel 9. handler om fosterforeldres 
arbeidsrettslige stilling og deres sosiale 
rettigheter. 
•	 Sykepenger	fra	dag	17	
•	 Rett	til	omsorgspermisjon	uten	lønn	

når de mottar fosterbarn. (tidligere var 
det 3 år, nå er det 2 år)

•	 Rett	til	å	være	hjemme	med	sykt	
fosterbarn på linje med andre foreldre

•	 Ikke	rett	til	feriepenger
•	 Rett	til	barnetrygd	på	samme	vilkår	som	

andre foreldre
•	 Ikke	rett	til	kontantstøtte

Pensjonspoeng
Fosterforeldre får arbeidsgodtgjøring, den 
er skattepliktig og gir opptjening av 
pensjonspoeng. Ifølge fostermoren jeg 
skrev om i innledningen over, så gir det 
dårlig uttelling. Norsk Fosterhjemsforen-
ing har fått melding fra fosterforeldre som 
får ekstra godtgjøring fra barnevernet for å 
sørge for egen pensjonsforsikring. Dette 
kan være en god løsning, og siden 
fosterforeldre er frilansere er det kanskje 
de selv som skal ta ansvaret for å ta dette 
opp med barnevernet. 

Rett til foreldrepenger ved fødsel
Arbeidsgodtgjøringen gir grunnlag for 
opptjening av rett til foreldrepenger ved 
fødsel. Arbeidsgodtgjøringen må overføres 
til fosterfar i den aktuelle perioden, og 
han må ta permisjon. 

Dagpenger under arbeidsledighet
Arbeidsgodtgjøringen fordeles mellom 
fosterforeldre og NAV. Dette gir avkorting 
i dagpenger til den permitterte. Dette er 
en praksis som er komplisert og urettfer-
dig. NAV praktiserer forskjellig rundt om 
i landet. 

Uførepensjon 
Fosterforeldres rettigheter hos NAV blir 
avkortet på grunn av arbeidsgodtgjørin-
gen.  

Norsk Fosterhjemsforening har i flere 
år arbeidet for at den avkortingen ikke 
skal gjelde for arbeidsgodtgjøring til 
fosterforeldre. 

Fosterforeldre til barn med 
nedsatt funksjonsevne
Ifølge Fosterhjemsavtalen punkt 20 er det 
barnevernets oppgave å avklare hvilke 
tjenester barnet og fosterforeldre har rett 
til etter andre lover enn barnevernloven. 
Egenandeler som påløper i disse sakene 
skal betales av barnevernet.  

Forsikringer
Forsikringer omtales i fosterhjemsavtalen 
punkt 17 og 18. Hva disse paragrafene 
innebærer anbefaler vi fosterforeldre å ta 
rede på. Få det skriftlig fra barnevernet. Vi 
har erfaring med at når en skade har 
skjedd, blir det ofte komplisert. Fosterfor-
eldre skal ikke bære tap av egenandeler.

Usaklig oppsigelse
Norsk Fosterhjemsforening får dessverre 
historier om hvordan både barn og 
fosterforeldre opplever å bli dårlig 
behandlet når fosterhjem avsluttes. 
Fosterhjemsavtalen sier at når plasseringen 
opphører SKAL det være et evaluerings-
møte mellom barnevernstjenesten og 
fosterforeldrene. I noen av disse sakene 
anbefaler vi at fosterforeldrene tar kontakt 
med advokat. Fylkesnemnda kan gi 
fosterforeldrene partsrettigheter.  

Skatt
Fosterforeldre er frilansere i skattemessig 
forstand og får ingen fradrag eller fordeler 
av å være fosterforeldre. 

Oppdager du viktige momenter som ikke 
er tatt med her? Ta kontakt slik at vi kan 
videreformidle det.

Den nye fosterhjemshåndboken gir 
utfyllende opplysninger om fosterforeldres 
rettigheter.

Einsam	finn	eg	deg
Du held ein sundreven bamse på armen,
Du seier ikkje noko,
Men det skrik frå augo dine.
Eg kjenner meg så hjelpelaus,
Din smerte, din sorg er så stor og framand,
Kroppen din er så liten.
Det gjer meg vondt at eg ikkje kan ta byrdene frå
akslene dine.
Det gjer meg vondt, men samstundes så sterk.
Eg har eit fang du kan få sitte på,
Eit øyre du kan få kviskra i,
Og ei neve eg kan tørka tårer med.
Du strek ut di vesle hånd.
Låt meg få følja deg eit stykke på vegen.

Jorid Tho


