
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 
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?Fosterforeldre ringer når de har 
kommet i en situasjon hvor de har 
behov for støtte fra det offentlige og 
oppdager at de ikke får utbetalt 
sykepenger, at de får lavere pensjon 
enn de trodde eller at de får avkor-
tet uføretrygd eller arbeidsavklar-
ingspenger. Problemet er ofte at 
fosterforeldrene har trodd at disse 
forholdene er ivaretatt når de inngår 
en avtale om oppdrag med kommu-
nen, men mange saksbehandlere har 
ikke tilstrekkelig kunnskap om 
NAV sitt regelverk og hvordan dette 
slår ut for fosterforeldre. Denne 
rådgivningsteksten vil ta for seg 
regelverk rundt sykepenger og 
arbeidsavklaringspenger som gjelder 
for fosterforeldre med avtale med 
kommunen.

Frilansere
Arbeidsgodtgjøringen til fosterfor-
eldre anses som frilanserinntekt 
etter folketrygdloven. Frilansarbeid-
ere mangler mange av de rettig-
hetene som en arbeidstaker har, 
men fost er foreldre har rettigheter i 
folketrygden til sykepenger, fødsels-
penger, ulike typer trygd og pen-
sjon. Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet har 
utarbeidet et vedlegg til Foster-
hjemsavtalen som heter «Fosterfor-
eldres arbeidsrettslige stilling og 
deres sosiale rettigheter». Dette 
vedlegget skal barneverntjenestene 
gjennomgå med fosterforeldrene i 
forbindelse med inngåelse av 
kontrakt.

Sykepenger
Sykepenger skal gi kompensasjon 

for bortfall av arbeidsinntekt for 
yrkesaktive medlemmer som er 
arbeidsuføre på grunn av sykdom 
eller skade. Som fosterforelder i 
frilansoppdrag har du rett på syke -
penger fra dag 17. Fosterforeldre 
som har vanlig arbeid i tillegg til 
fosterhjemsoppdraget, vil få syke-
pengegrunnlaget beregnet etter 
folketrygdloven § 8-40 for medlem-
mer med kombinerte inntekter som 
arbeidstaker og frilanser. Sykepeng-
er til selvstendig næringsdrivende og 
frilansere utbetales ikke de første 16 
kalenderdagene regnet fra og med 
den dagen arbeidsuførheten opp-
stod. Det er først fra det tids -
punktet du oppsøker lege eller når 
NAV får melding om arbeidsufør-
heten, at ventetiden på 16 dager 
starter å løpe. For å få full syke-
penge dekning fra første sykedag kan 
man tegne tilleggsforsikring etter 
folketrygdloven § 8-39. Behovet for 
slik forsikring bør avklares mellom 
fosterforeldrene og barneverntjenes-
ten i forbindelse med inngåelse av 
fosterhjemsavtalen. En eventuell 
forsikring bør dekkes av barnevern-
tjenesten.

 For å få sykepenger må du være 
borte fra jobben. Dette kan by på 
store utfordringer for fosterforeldre 
og i verste fall må fosterbarnet 
flytte ut i sykdomsperioden eller 
barnevernet må forsøke å finne en 
annen løsning. Mange fosterfor-
eldre kommer i vanskelige situasjo-
ner; de har behov for sykemelding, 
men vil ikke at barnet skal måtte 
flytte. Dette gjelder særlig for 
foster hjem med forsterkning. Som 
en fostermor sa; “vanlige familier 

Jennifer  
Drummond Johansen 
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.

Rådgivningstjenesten får mange henvend elser fra 
fosterforeldre med oppdrag fra kommunen om 
deres rettigheter i forhold til NAV.  Dette er 
forståelig fordi NAV sitt regelverk er komplisert og 
vanskelig å finne ut av.



flytter da ikke ungene sine selv om 
man blir sykemeldt”. En løsning er at 
den andre fosterforelderen får 
oppdraget overført på seg og at 
vedkommende da tar permisjon fra 
egen stilling. NAV vil kreve doku -
mentasjon på at den andre har påtatt 
seg oppdraget i sykdomsperioden. Det 
er imidlertid ikke alltid at dette lar seg 
gjøre. Videre har vi også en del enslige 
fosterforeldre som ikke har noen å 
overføre oppdraget til for en periode. 

Arbeidsavklaringspenger 
(AAP)
Arbeidsavklaringspenger skal sikre deg 
inntekt når du på grunn av sykdom 
eller skade har behov for bistand fra 
NAV for å komme i arbeid. Det er et 
vilkår at du har fått arbeidsevnen din 
nedsatt med minst halvparten på 
grunn av sykdom eller skade. Det 
sentrale er ikke hvor mye helsen din i 
seg selv er svekket, men i hvilken grad 
det påvirker mulighetene dine til å 
være i inntektsgivende arbeid. Arbeids-
avklaringspengene fastsettes på 
grunnlag av inntekten i kalenderåret 
før arbeidsevnen din ble nedsatt. For 
de aller fleste vil dette være året før du 
ble sykmeldt. For å få arbeidsavklar-
ingspenger må arbeidsevnen din være 
nedsatt med minst 50 prosent på 
innvilgelsestidspunktet. Dersom du 
har tapt hele arbeidsevnen din, har du 
rett til fulle arbeidsavklaringspenger. 
Dersom du utfører inntektsgivende 
arbeid, skal arbeidsavklaringspengene 
som utgangspunkt reduseres etter hvor 
mange timer du har vært i lønnet 
arbeid. Dette er fordi arbeidsavklar-
ingspengene er en erstatning for den 
arbeidsevnen du har tapt. Reduksjo-
nen beregnes ut fra forholdet mellom 
en arbeidstid på 37,5 timer per uke og 
det antall timer du er i lønnet arbeid. 
Utbetalingen vil bli redusert fra første 
time du har arbeidet. Hvordan dette 
skal regnes ut for fosterforeldre er 
beskrevet i rundskrivet «Meldeplikt» 

om § 11-7 i Folketrygdeloven:
Timetallet som skal føres på meldekort-
ene beregnes ved å dividere arbeidstids-
godtgjørelsen som utbetales, med høyeste 
avlønnede timelønn for barnehageassi-
stenter i kommunen. Når et par er 
godkjente som fosterforeldre/weekendfor-
eldre skal timene det utbetales arbeids-
tidsgodgjørelse for, fordeles likt mellom 
begge foreldrene, 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 
tilfelle der den ene av foreldrene er 
utearbeidende i full stilling eller innlagt 
i institusjon, mens den andre er hjemme-
værende med barn. 

Det har ingen betydning at honoraret 
bare blir utbetalt til den ene av foreld -
rene. Dersom barnet går i barnehage 
som blir betalt av fosterforeldrene, skal 
utgifter til barnehage trekkes fra 
arbeidstidsgodtgjørelsen før godtgjørel-
sen divideres med høyeste avlønnede 
timelønn for barnehageassistenter i 
kommunen. 

For fosterforeldre som har fosterbarn 
med forsterket tilsyn, beregnes timetallet 

på tilsvarende måte. Dersom den ene 
av fosterforeldrene har forpliktet seg til 
å være hjemmeværende pga forsterket 
tilsyn for fosterbarn, kan det etter en 
konkret vurdering være naturlig å la 
den utearbeidende forsterforelderen 
slippe å føre timer på meldekortet for 
tilsyn av fosterbarnet. 

Regelverket er komplisert og er slik vi 
ser det ikke tilpasset den spesielle 
situasjonen som fosterforeldre befinner 
seg i. Vi hører mange historier om 
fosterforeldre som kommer i økono-
miske vanskeligheter på grunn av et 
rigid regelverk. De er ikke vanlige 
oppdragstakere og bør få særskilt 
behandling. Norsk Fosterhjemsforen-
ing arbeider for et regelverk som tar 
hensyn til fosterfamilien og som ikke 
påfører fosterforeldre og fosterbarn 
unødig belastning.
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