
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.
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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 epost: 

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 

Fosterforeldres rettigheter  
hos NAV

Norsk Fosterhjemsforenings rådgivningstje
neste får mange henvendelser fra fosterfor
eldre som søker råd etter å ha vært i 
kontakt med NAV. Det er forståelig av 
minst tre årsaker. For det første, NAV har 
kompliserte lover og regler. Nummer to, 
fosterforeldre oppdager at de er frilansarbei
dere og mangler mange av de rettighetene 
som en arbeidstaker har. Og sist men ikke 
minst, dette er et område som blir lagt liten 
vekt på når det opplyses om fosterhjemsar
beid, både i faglitteratur, rekruttering og i 
opplæringen av fosterforeldre.

Det å være fosterforeldre defineres av 
det offentlige noen ganger som arbeid, 
andre ganger som et oppdrag. Barnevernet 
betaler arbeidsgiveravgift for arbeidsgodt
gjøringen som fosterforeldre får. Arbeidsgi
veravgift er en avgift som arbeidsgivere må 
betale for sine ansatte som del av finansier
ingen av folketrygden. Det betyr at 
fosterforeldre har rettigheter i folketrygden, 
etter kompliserte regler, til sykepenger, 
fødselspenger, ulike typer trygd og pensjon.

Sykepenger
Eksempel 1.
Vi er fosterforeldre for en liten gutt. Vi er 
forsterket fosterhjem ved at jeg er frikjøpt til å 
gå hjemme med han. Jeg har hatt en 
operasjon som gjør at jeg må holde meg helt i 
ro. Mannen min har tatt permisjon uten lønn 
for å være hjemme mens jeg er sykemeldt. Nav 
sier at jeg ikke får sykepenger.

Som fosterforeldre har du rett til 
sykepenger fra dag 17 etter at du ble syk. 
Det er regelen for frilansarbeidere. For å få 
sykepenger må du være borte fra jobben, 
det vil si at arbeidsgodtgjøringen fra 
barnevernet må overføres til mannen din. 
Nav vil kreve dokumentasjon på at mannen 
din faktisk har omsorg for barnet i 
perioden. Det vil altså gå 17 dager uten at 
du får betaling. I retningslinjene anbefales 
det en forsikring for å dekke opp de 16 

dagene og at den bør dekkes av barnever
net. Jeg kjenner ikke til at denne forsik
ringsordningen praktiseres. Men jeg har 
hørt om tilfeller der barnevernet dekker de 
første 16 dagene.

Eksempel 2.
Vi har vært fosterforeldre i flere år for en 
ungdom. Jeg var frikjøpt. Plutselig bestemte 
barnevernet at hun skulle flytte. Jeg fikk 3 
måneders oppsigelse. I den perioden ble jeg syk 
og fikk sykemelding. Nav sier at jeg ikke har 
rett til sykepenger.

Du har rett til sykepenger fra dag 17 når 
du har sykemelding. (se over) Det gjelder 
selv om fosterbarnet har flyttet. Oppsigel
sestiden skal være et gode og et vern for 
fosterforeldre, nettopp i slike situasjoner 
som du har kommet i.

Eksempel 3.
Jeg har vært fostermor for en ungdom. I 
sommer ble jeg syk. Legen ville sykemelde meg, 
men jeg greide meg uten sykemelding. Vår 
ungdom var i ferd med å flytte ut og jeg mente 
det beste for ham var at jeg prøvde å holde ut 
så lenge han bodde hjemme. Etter oppsigelses-
tiden for fosterhjemsoppdraget var jeg fortsatt 
ikke frisk og jeg fikk sykemelding. Nav sier jeg 
ikke har rett til sykepenger.

Nav forholder seg til reglene og 
behandler deg som en frilansarbeider 
utenfor oppdrag. Etter reglene er dette 
riktig, men faktum er jo at du ble syk mens 
du var i oppdrag. Det var på grunn av 
fosterbarnet at du ikke sykemeldte deg selv 
om du var syk. Det finnes en mulighet i 
regelverket for at du kan få sykepenger når 
det kan dokumenteres at du ble syk på et 
tidspunkt da du hadde rett til sykepenger.

Ref: Folketrygdloven § 1–9, § 8–38, § 
8–39. Retningslinjer for fosterhjem, utgitt 
av BLD 15. Juli 2004. Punkt 9.2. Folke
trygdloven § 8–7.
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Fødselspenger
Fosterforeldre som er frikjøpt har rett til 
foreldrepenger ved fødsel. Her gjelder de 
samme reglene som ved sykemelding, ved 
at godtgjøring for fosterbarnet må 
overføres til fosterfar og det må dokumen
teres at han faktisk er hjemme med 
barnet.

Ulike typer trygd
Eksempel 1.
Vi er fosterforeldre og jeg har fått varsel om 
permittering. Kona mi går hjemme og det er 
hun som får pengene fra barnevernet, kr 
6370 i arbeidsgodtgjøring (1 KS som er litt 
over 1 G). Som permittert vil jeg få utbetalt 
60 % av lønnen. Men fordi jeg er fosterfar 
vil jeg også bli trukket 40 % fra det igjen. 
Da blir det å være fosterforeldre for oss det 
samme som å gå direkte i tap. Hun på NAV 
sa: «Kan dere ikke bare si opp den foster-
hjemsavtalen.» Vi kan ikke si opp barnet. Vi 
føler oss misbrukt av det offentlige.

Det er vondt å høre hva fosterforeldre 
kan bli utsatt for. Dere er gull verd, men 
blir ikke behandlet deretter. Den saksbe
handleren dere har i NAV vet ikke hva et 
fosterhjem er. NAV har forholdt seg til 
regelverket. Dersom kona di hadde hatt 
full jobb ved siden av å være fostermor 
hadde dette vært riktig ifølge reglene. Det 
at hun går hjemme, uten annen jobb enn 
det å være fostermor gir andre muligheter. 
Det kan dokumenteres at hennes jobb er å 
være fostermor. Ved en slik dokumenta
sjon skal fosterhjemsgodtgjøringen ikke 
regnes sammen med din inntekt. Barne
vernet har anledning til å øke hennes 
arbeidsgodtgjøring for støtte fosterhjem
met i en slik situasjon.

Reglene er slik at det å være ordinært 
fosterhjem, uten at noen av fosterforeld
rene har det som sin jobb, gir avkorting i 
trygd på grunn av at arbeidsgodtgjøringen 
er inntekt. Det har ingen betydning hvem 
som mottar godtgjøringen. Arbeidsgodt
gjøringen skal deles på to. Denne summen 
regnes ut i timer, basert på barnehageas
sistentlønn, og skal føres på meldekortet 
til NAV.

For fosterforeldre som er frikjøpt, eller 
når det kan dokumenteres at det å være 
fosterforeldre er jobben deres, gjelder 

andre regler. Da regnes de atskilt og 
fosterhjemsoppdraget vil ikke innvirke på 
den som søker ulike typer trygd.

REF Folketrygdloven kapittel 4.
De samme reglene gjelder for utreg

ning av arbeidsavklaringspenger og 
uføretrygd.

REF Folketrygdloven kapittel 11 og 
12.

Eksempel 2.
Jeg er uføretrygdet og fostermor. Det har vært 
så mye snakk om nye regler at jeg blir 
usikker.

En uføretrygdet har lov til å tjene 1 G. 
Og siden arbeidsgodtgjøringen (1 KS) er 
satt til litt over 1 G skal det gå bra. Det 
kan hende at det blir noen justeringer på 
slutten av året fordi satsen for fosterforel
dre er noen få kroner høyere, men det vil 
ikke blir mye.

Pensjonsordninger
Vi har hatt fosterbarn i 6 år, siden hun var 
baby. Fosterfar har vært hjemme. Vi ble 
forespeilet at barnet ville få normal 
fungering. Men det er mye ekstra oppfølging 
med henne. En av oss må fortsatt være 
hjemme. Mannen min er opptatt av at han 
taper pensjonspoeng ved å være fosterfar. 
Barnevernet sier de ikke kan hjelpe oss med 
det, for da vil alle kreve det samme.

Fosterforeldre får opptjening av 
pensjonspoeng etter folketrygdloven. For 
din mann som har vært hjemme med et 
barn under 7 år gis også 3 tilleggspoeng. 
Det er helt nødvendig å ta opp dette 
spørsmålet når man er såkalt frikjøpt for å 
være fosterforeldre på hel tid. Er du 
fremdeles i jobb og har 1 KS sats, legges 
dette til det du allerede tjener og du 
beholder tjenestepensjon. Men pensjon er 
komplisert:

Pensjonsordningen i Norge er som en 
pyramide med tre etasjer.

Første etasje. I bunnen er pensjonsret
tighetene vi har fra folketrygden, det vil si 
fra NAV. Her kommer fosterforeldre likt 
ut som vanlige arbeidstakere, ved at 
fosterforeldre har en arbeidsgodtgjøring 
som er skattepliktig og pensjonsgivende. 
Opptjening til pensjon avhenger av 
inntekten. Det som er viktig å være klar 

over er at bare den skattepliktige delen av 
fosterhjemsgodtgjøringen, arbeidsgodtgjø
ringen, teller. Alt som gjelder opptjening 
av pensjon etter folketrygdloven kan NAV 
svare på. Vær oppmerksom på at omsorg 
for barn under 7 år gir en tilleggsopptje
ning på 3 poeng. Alle fosterforeldre 
anbefales å ta kontakt med NAV og sjekke 
sin pensjon etter folketrygden.

Andre etasje i pyramiden: Tjenestepen
sjon. Dette er et gode som arbeidsgivere 
gir til de ansatte. Fosterforeldre får ikke 
dette fordi de ikke er arbeidstakere, men 
frilansarbeidere. Tjenestepensjon utbetales 
som et tillegg til folketrygden. Denne 
ordningen omfatter alderspensjon, 
uførepensjon/attføringspensjon og 
etterlattepensjon. NAV har ikke noe med 
tjenestepensjon å gjøre. Det er arbeidsgi
ver som kan gi informasjon om tjeneste
pensjon. Denne delen er særlig viktig for 
dem som har tatt permisjon eller sluttet i 
vanlige jobber der de har hatt tjenestepen
sjon for å bli hjemmeværende med 
fosterbarn. Frilansere er sine egne sjefer og 
må selv sørge for eventuell tilleggspensjon. 
Flere og flere blir oppmerksom på at det 
er slik fordi det opplyses mye om det. De 
barnevernkontorer som er opptatt av å ha 
god fosterhjemsomsorg bør også forholde 
seg til at de som skal være fosterforeldre 
får gode pensjonsrettigheter etter endt 
oppdrag. De som har avtaler med staten, 
familiehjem, ungdomsfamilier, bered
skapshjem osv, har fått til en ordning med 
tjenestepensjon.

Tredje etasje er pensjonsforsikring, 
livsforsikring og sparing. Hvert fosterhjem 
må sjekke og vurdere om deres pensjons
ordning er god nok, eller om det er behov 
for forsikring eller sparing i tillegg.

Norsk Fosterhjemsforening er opptatt 
av fosterforeldres trygghet og rettigheter 
fordi de gjør en meget viktig jobb for 
samfunnet. At fosterforeldre blir tatt vare 
på for den innsatsen de gjør er også en 
forutsetning for nyrekruttering av 
fosterforeldre i fremtiden, da det blir 
stadig større fokus på trygde og sykepen
gerettigheter i hele samfunnet. Å trygge 
fosterforeldres rettigheter er også å trygge 
hele fosterfamilien.


