
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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?
Ett av de ettervernstiltakene som 
oftest settes inn overfor ungdommer 
i fosterhjem, er at de skal kunne 
fortsette å bo i fosterhjemmet.  
Gjennom henvendelsene er det 
tydelig at mange fosterforeldre får 
lite informasjon om dette viktige 
temaet og at informasjonen ikke 
blir gitt i god nok tid før den unge 
fyller 18 år. Det kan være flere 
grunner til dette. Det kan for 
eksempel hende at fosterforeldre 
selv gruer seg for å ta det opp med 
saksbehandler. Det kan også handle 
om at mange saksbehandlere venter 
i det lengste med å ta det opp med 
fosterhjemmet. Det er viktig at 
spørsmål om ettervern tas opp i god 
tid før dagen da den unge er blitt 
myndig. Vi i Norsk Fosterhjemsfor-
ening anbefaler at dette temaet blir 
tatt opp minst ett år i forveien, og 
helst flere år før ungdommen fyller 
18 år. Slik det er nå ser det ut som 
alle sitter på «gjerdet og venter».  
Barnevernet venter på at foster-
hjemmet skal ta tak, og fosterhjem-
met venter på at barnevernet skal ta 
ansvar.

Det er to typer hovedspørsmål 
som går igjen i våre henvendelser. 
Det ene er hvilke rettigheter barnet 
har innenfor barnevernet når det har 
fylt 18 år. Det andre er hva foster-
foreldrene kan forvente seg fra 
barnevernet etter barnets myndig-
hetsalder. Her er to henvendelser vi 
har fått:

Første henvendelse: 
Vår fosterdatter fyller 18 år om 9 
måneder. I den forbindelse vet vi ikke 
hva vi  kan forvente oss av barne vernet 
når hun har blitt myndig. Verken vi 
eller hun har tatt opp spørsmålet med 

saksbehandler, for vi vet ikke helt hva 
vi skal spørre om. Når vi ikke vet hva 
ettervern betyr, har vi heller ikke de 
rette spørsmålene å komme med. Det er 
dessuten alltid vanskelig å ta opp 
spørsmål som har med økonomi å gjøre. 
For det må vel også handle om det?

Svar:
Ettervern handler om de tiltak som 
settes inn fra barnevernets side når 
fosterbarnet fyller 18 år, noe som 
har stor betydning både for foster-
barnet og for fosterhjemmet. For 
fosterbarnet er det spørsmål om 
barnevernet skal opprettholde til - 
taket fosterhjem etter at det har 
blitt myndig. I praksis betyr dette at 
barnevernet fremdeles er en instans 
de skal forholde seg til og kunne få 
støtte fra framover. For foster foreld-
rene betyr dette at de fremdeles kan 
få  godtgjøring for den videre 
innsatsen ovenfor fosterbarnet. 

Fosterforeldre kan fremdeles få 
godtgjøring etter at barnet har fylt 
18 år, men det er ingen automatikk i 
dette, selv om den unge ønsker å bli 
boende. Noen barneverntjenester 
betaler 1KS (pr 1. juli 2014 kr 
7175), andre gir forsterkning i form 
av forhøyet arbeidsgodtgjøring. 
Foster foreldre kan også fortsatt være 
frikjøpt fra sitt ordinære arbeid 
dersom ungdommen har behov for 
mer voksentilgjengelighet enn det 
som er vanlig.

Som et minstekrav bør man få 
utgiftsdekning så lenge den unge bor 
i fosterhjemmet. Noen barnevern-
tjen ester praktiserer det slik at de 
betaler det aktuelle beløpet for 
utgiftsdekning direkte til fosterbar-
net, som så sørger for å betale 
fosterforeldre for mat og opphold. 

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.

Et tema som ofte blir tatt opp gjennom vår 
rådgivningstjeneste, er fosterhjem som etterverns-
tiltak når fosterbarnet blir myndig. Dette er et tema 
som det råder mye usikkerhet rundt blant 
fosterforeldre.



Dette er en ordning som heldigvis 
mange barneverntjenester har gått bort 
i fra. Det er uheldig for fosterbarnet å 
måtte betale for seg, all den tid de 
andre barna i huset sannsynligvis ikke 
har måttet gjøre det i en alder av 18 år. 
For det andre vil det kunne sette 
fosterforeld rene i en vanskelig situasjon 
å måtte be om penger fra den unge. 
Med disse argumentene kan fosterforel-
dre derfor be om at utgiftsdekningen 
blir betalt direkte til dem, slik det har 
blitt gjort tidligere. 

Dersom barnevernet bestemmer seg 
for å opprettholde tiltaket fosterhjem,  
må det skrives en avtale mellom foster - 
barnet og barneverntjenesten. Det må 
også skrives en ny  fosterhjemsavtale. 
Her skal det stå hvilke økonomiske 
betingelser som fosterhjemmet vil få, 
og for hvor lang tid. Dette kan for 
eksempel være et år fram i tid. 

Det er viktig for dere å få dette 
avklart så lenge det er i underkant av et 
år til barnet fyller 18 år. Når saksbe-
handler ikke har tatt dette opp med 
dere, er det viktig at dere bringer det på 
banen.

Andre henvendelse: 
Vi har vært fosterforeldre for en jente de 
siste to årene. Hun kom til oss da hun var 
15 år, og hun ble 17 for et par måneder 
siden. Vi har blitt glad i henne og det 
virker som om hun har funnet sin plass i 
familien. Hun har hatt en god utvikling 
siden hun kom til oss, og vi håper at 
oppholdet hos oss er noe som vil gi henne 
en bedre start på voksenlivet enn hun 
ellers ville ha fått. Er det vanlig at foster - 
barn fortsetter å være en del av familien 
etter at de har blitt 18 år? Og kan vi i så 
fall fremdeles være fosterforeldre.

Svar:
Når fosterbarn blir 18 år er de ikke 
lenger under barnevernets omsorg. 
Det må i så fall samtykke til at det 
fortsatt vil bo i fosterhjemmet. Der - 
som dette er et ønske fra ungdommens 
side, har barnevernet en plikt til å 
vurdere om det er et slikt behov.

I prinsippet kan barnevernet si at 
det ikke er aktuelt med tiltak for 
fosterbarn etter fylte 18 år. For noen år 
siden kom det en bestemmelse om at 
barnevernet må gi et slikt avslag skrift - 
lig der det begrunnes hvorfor den 
unge ikke får ettervern. Denne 
bestemmelsen førte til at det ble 
vanskeligere for barneverntjenesten å 
ikke gi ettervernstiltak, men i prinsip-
pet kan barne vernet si at de er ferdig 
med sitt opp drag etter at ungdommen 
har blitt myndig.

Hvis barnevernet skulle avslå å gi 
tiltaket fosterhjem etter 18 år, har dere 
flere muligheter. Dere kan fortsatt la 
den unge bo hos dere, uten at barne-
vernet støtter på noen som helst måte. 
Da blir dere fosterforeldre «i navnet, 
men ikke i gavnet». For de fleste foster - 
hjem vil det falle naturlig at ungdom-
men fortsatt skal være en del av foster - 
familien. Bånd som oppstår mellom 
barn og de som har fungert som barn - 
ets familie over noen eller mange år, må 
man ta vare på. Det er viktig for foster - 
barnet at det ikke blir støtt ut dersom 
det fremdeles ønsker å opprettholde 
kontakten. Det er viktig for alle ung - 
dom mer å ha voksenstøtte langt inn i 
eget voksenliv, og dette er spesielt viktig 
for barnevernsbarna som har ekstra 
belastninger. 

Det kan ellers være snakk om en 
løsning der barnet bor på hybel, enten 
med støtte fra lånekassen eller fra barne   - 
vernet, og der dere fungerer som et 
besøks hjem i helger. I så fall vil det være 
naturlig at dere får godtgjøring som 
besøkshjem.

I alle tilfelle vil det være fornuftig å 
bringe spørsmål om ettervern etter fylte 
18 år opp med barnevernet når det nå 
er under ett år til hun blir 18. Dette bør 
være et møte der det snakkes om for - 
ventninger til hverandre etter at barnet 
er blitt myndig og der det legges en 
plan for hva som bør gjøres.

Avslutningskommentarer
Det har foregått et stort utredningsar-
beid innenfor barnevernfeltet de siste 

årene, men tiltak for ungdom etter 18 
år er ikke utredet i det som har kom - 
met av rapporter  og utredninger. 
Norsk Fosterhjemsforening vil fremme 
dette behovet nå som vi har fått gjen - 
nomslag for en Stortingsmeldling om 
full gjennomgang av fosterhjems om -
sorgen.   

Norsk Fosterhjemsforening opplever 
at det er tilfeldig hvordan ettervernstil-
tak blir forvaltet fra kommune til kom - 
mune og hvilket innhold ettervern har. 
Det er også store variasjoner fra kom - 
mune til kommune hvordan utgifter og 
arbeidsgodtgjøring blir praktisert etter 
at ungdommen har fylt 18 år. Det 
mang  ler retningslinjer for hva som bør 
være en nasjonal norm for fosterforel-
dres rolle og økonomi. Vi mener dess - 
uten at det bør legges stor vekt på 
utdanning i ettervernet. Vi har også 
antydet at 23-årsgrensen som i dag 
gjelder som maks aldersgrense for å få 
ettervern, bør heves til 25 år. Det bør 
være slik at alle ung  dommer får etter - 
vern, og at ungdommen heller må skri - 
 ve seg ut av ettervernet enn inn i det. 

Fosterforeldre og barnevern bør alle 
aktivt oppmuntre fosterbarn til tiltak 
etter 18 år. Helt fra plasseringstids-
punktet bør fosterforeldre forberedes 
på disse ekstra årene.  De er viktige,  og 
samtidig er de kanskje de mest økono-
misk krevende årene for foreldre – uan-
sett type foreldre. Det er urimelig å 
forvente at fosterforeldre skal dra hele 
dette lasset alene.
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