
Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon 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 
rådgiverteamet på e-post: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?Faktainformasjon
Forsterkning av fosterhjem handler 
om forskjellige tiltak som settes inn 
i fosterhjemmet, for eksempel økt 
fosterhjemsgodtgjøring utover KS 
sine satser, frikjøp fra ordinært 
arbeid, individuell veiledning og 
avlastning. Noen kommuner regner 
i tillegg støttekontakt, SFO, barne - 
hage og vaskehjelp som forsterk-
ningstiltak. Det er store variasjoner 
i hvordan forsterkning praktiseres 
ute i kommunene, og fosterforeldre 
må ofte forhandle seg fram til for - 
sterkede tiltak for sitt fosterbarn. 

I de statlige fosterhjemmene, de 
såkalte familiehjemmene, får man 
automatisk disse forsterkningsord-
ningene. Man trenger med andre 
ord ikke å forhandle om dem. I 
tillegg blir de statlige fosterforeldre 
tilgodesett med ferieordning og 
pensjonsrettigheter. 

Det har i løpet av siste tiår vært 
en økning av kommunale foster-
hjem som får forsterkningstiltak.  
Dette kan ses i sammenheng med at 
det har vært en politisk styrt utvik - 
ling mot fosterhjem som det fore - 
trukne plasseringstiltak til fordel for 
institusjonsplasseringer. Det er med 
andre ord mer krevende barn som 
nå plasseres i fosterhjem. 

For rundt 10 år siden mottok ca 
60 prosent  av de kommunale 
foster hjemmene ordinær godtgjør-
ing  i form av KS sine satser. I dag 
er ca 66 prosent av alle kommunale  
fosterhjemmene forsterket på en 
eller annen måte. Frikjøp og indivi - 
duell veiledning er det mest benyt-
tede forsterkningstiltaket i kommu-
nale fosterhjem. 

Henvendelser
Første henvendelse: 
Vi ble fosterforeldre til en to år gam - 
mel jente for to år siden. Jeg (foster-
mor, red anm.) var 100 prosent fri - 
kjøpt det første året, noe vi tror var 
veldig bra for henne. Etter dette året 
gikk jeg tilbake til full stilling som 
regnskapsfører og jenta vår begynte i 
barnehage. Vi føler at barnehage ikke 
er den beste løsning for henne, da hun 
er veldig krevende når vi er sammen 
på ettermiddag og kveldstid. Da får 
hun ikke nok av oss. Ofte vil hun ikke 
gå i barnehagen. Vi føler at saksbe-
handler ikke er villig til å diskutere 
andre løsninger med oss, men heller 
vil presse henne inn i en standardløs-
ning med barnehage. Hvilke mulighe-
ter har vi til å kreve en annen løsning 
som passer bedre for henne og oss som 
fosterforeldre? 

Svar:
Det er kommunene som bestemmer 
hvilke forsterkningstiltak som skal 
settes inn ut i fra det enkelte barns 
behov, men dette skal vurderes i 
sam arbeid med fosterhjemmet. Det 
er viktig at fosterhjemmet er til - 
passet behovet til det enkelte foster - 
barn, og det er fosterforeldrene som 
lever tett på barnet, som lettest kan 
se barnets behov. Derfor må kom - 
munene diskutere slike forhold 
nøye med fosterhjemmene. 

De fleste barn og unge som 
plasseres i fosterhjem har sammen-
satte vansker og de trenger derfor 
god omsorg og tett oppfølging av 
fosterforeldre - mer enn hva barn 
flest trenger. Når kommunen ikke er 
villig til å diskutere gode løsninger 

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.

Mange fosterforeldre med spesielt krevende 
fosterbarn, lurer på hva de kan forvente av 
kommunen når det gjelder forsterkningstiltak i 
fosterhjemmet. Vårt svar er at det ikke eksisterer et 
rammeverk som sikrer forutsigbarhet for dette.



der forsterkning er en del av løsningen, 
kan det virke som om de glemmer 
dette.  Det kan virke som om de noen 
ganger er styrt av andre hensyn enn 
hensynet til barnet. Så lenge det er 
ulike rammer for forsterkning ute i 
kommunene, er det viktig at den 
enkelte saksbehandler klarer å holde 
fokus på barnets behov. 

At det er så store forskjeller fra 
kommune til kommune, og fra bydel 
til bydel i Oslo, kan handle om at det 
tas avgjørelser på økonomisk grunnlag. 
Det kan også handle om at det er kul - 
tur elle forskjeller ute i kommunene. 
Det er med andre ord nærliggende å 
tenke at det som er bestemmende, er 
den praksis og den tradisjon som 
barnev ernet i din kommune, praktiser-
er. Rammene saksbehandlerene får av 
sine ledere og den kulturen som råder,  
påvirker vurderingene deres. Derfor 
blir det store forskjeller fra kommune 
til kommune.

Det beste dere kan gjøre er å be om 
et møte med barnevernstjenesten der 
dere forteller om hvordan dere opp - 
lever situasjonen til jenta. Fortell 
hvilke symptomer dere ser på at barnet 
ikke har godt av den løsningen barne - 
vernet nå har valgt for henne. Be 
gjerne om skriftlig dokumentasjon på 
dette fra barnehagen som sannsynligvis 
også ser slike symptomer på mistilpas-
ning.  Skrifteliggjør gjerne deres egne 
synspunkter også. Til sammen skal 
dette som flere voksne ser, danne et 
grunnlag for å velge den beste løsnin-
gen for akkurat dette barnet. 

Hvordan dere som fosterforeldre 
har det, spiller også inn på fosterbar-
nets situasjon. Hvis dere ikke har 
overskudd til å gi jenta det ekstra hun 
trenger, er det viktig at dette også 
kommer fram til barneverntjenesten.

Andre henvendelse:
Da vi ble fosterforeldre for tre år siden til 
en svært krevende gutt på seks år, sa 
barne verntjenesten at en av oss måtte 

være frikjøpt på heltid i mange år fram - 
over. Jeg husker at tidsperspektivet de 
snakket om var ut barneskolen og inn i 
ungdomsskolen. Vi ble også lovet ekstra 
veiledning. Den ekstra veiledningen har 
vært så som så, og vi har nå fått beskjed 
om at frikjøp faller bort fra nyttår. Vi 
synes det er rart at de plutselig har ombe - 
stemt seg på dette så lenge barnets situa - 
sjon ikke er endret. Han trenger fremde-
les stor oppfølging. Kan barnevernet bare 
plutselig endre standpunkt om dette?

Rådgivningstjenesten har fått mange 
henvendelser denne høsten fra foster-
foreldre som har fått beskjed om at de 
kommer til å miste forsterkningstiltak 
fra nyttår. Fram til nå har mange 
foster  foreldre som er frikjøpt, fått en 
KS i tillegg til frikjøpsbeløpet, som da 
utgjør det ekstra de får for å være 
foster foreldre. Vi har inntrykk av at 
mange fosterforeldre nå har fått be - 
skjed om at de mister dette tillegget. 

Kommunene har fram til nå kun - 
net søke Bufetat om å få refundert  
de merutgiftene de har til forsterk-
ningstiltak for sine fosterhjem, fra et 
visst nivå. Mange av dem som har 
ringt har fortalt at saksbehandler har 
begrunnet endringene med at refu-
sjonsordningen skal opphøre. Dette 
kan i så fall for  klare de mange hen-
vend elsene vi har fått om endringer i 
forsterk ningstiltak.

Kommunene er i sin fulle rett til å 
gjøre slike endringer i fosterhjemmet, 
men det skal være gitt beskjed om 
dette skriftlig minst tre måneder før 
endringer trer i kraft. Det dere kan 
gjøre er å gå i forhandlinger med 
barnevernet om dette.  

Den situasjonen dere nå er i, sier 
noe om hvor viktig det er at fosterfor-
eldre ikke bare gjør slike muntlige av - 
tal er, men også ber om å få det skrift - 
lig. Det kan bli endringer i et barns 
behov selv om man har en skriftlig 
avtale, men med skriftlige avtaler 
unngår man i hvert fall at det oppstår 

misforståelser mellom saksbehandler 
og fosterforeldre. 

Avsluttende kommentarer
Det har vært en stor økning i kommu-
nenes utgifter til fosterhjem. Dette ut - 
gjør en vanskelig situa sjon for kom-
munene, men økonomi skal like vel ikke 
være styrende for de tiltak som settes 
inn mot fosterhjemmet, og som skal 
bidra til at fosterbarnet får gode nok 
oppvekstvilkår. 

Saksbehandler må være oppmerksom 
på at det kan være andre grunner enn 
barnets beste som ligger til grunn for 
deres egen praksis. Det må være fag lige 
vurderinger som styrer slike viktige be - 
slut   ninger, og ikke økonomien eller til - 
feldige kulturelle rammer. Den faglige 
vurderingen skal være fundert i  barnets 
individuelle behov og fosterhjemmets 
situasjon. Både ekstra veiledning og øko - 
  nomiske forsterkningstiltak må settes 
inn når barnets og fosterhjemmets situa - 
sjon tilsier det. Slik kan man for hindre 
sammenbrudd i fosterhjemmet med 
påfølgende utilsiktet flytting av barnet. 
Gode og forutsigbare ram me -vilkår er 
også en måte å rekruttere og holde på 
dyktige fosterforeldre. Staten på sin side 
må gå inn og sikre kommunene nok 
ressurser til at barnet får en opti mal 
omsorg og utvikling i fosterhjemmet.   

Norsk Fosterhjemsforening har hen - 
vendt seg til Barne-, ungdoms- og 
familie direktoratet angående de mange 
telefoner vi har fått om endringer i 
forsterkning. Direktoratet har svart at 
det som er på gang er at det skal bli en 
mer lik praksis for forsterkning ute i 
kommunene. Vi mener at dersom dette 
skal imple menteres i løpet av kort tid 
- slik det kan virke - vil det  gå ut over 
de foster hjem som allerede er rekruttert 
med forsterkning knyttet til barnet. Det 
bør heller skje over en lengre periode 
der nye fosterhjem som rekrutteres, får 
større klarhet i hvilke betingelser de får 
for sitt viktige oppdrag. I dag er det 
mange fosterforeldre som føler seg lurt.
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