
Spør rådgiver

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 

Utgiftsdekning

?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.

Lajla Husvik 

Det har vært mange spørsmål om utgifts-
dekning til rådgivningen i den siste tiden.  
Det spesielle med utgiftsdekning til 
fosterforeldre er at den utbetales skattefritt 
uten at det kreves dokumentasjon. Skatte-
myndighetene er strenge på at utgiftsdek-
ning ikke skal gi overskudd, slik at det blir 
en skjult måte å gi lønn på.  Det er  
Kommunenes Sentralforbund (KS) som 
fastsetter satsene. Skattemyndighetene 
vurderer at den satsen de har fastsatt er 
nøktern og ikke gir overskudd. Utgiftsdek-
ningen representerer et gjennomsnitt av 
kostnadene ved å ha et barn på ulike 
alderstrinn. KS har laget en fordelingsnøk-
kel over hva som er lagt inn i utgiftsdeknin-
gen:

Bolig, lys og brensel:   25 %
Mat    32 %
Klær og sko   11 %
Møbler og husholdningsartikler  4 %
Reisekostnader     4 %
Sport, lek, fritid    8 %
Ferie, telefon, mediebruk  10 %

Norsk Fosterhjemsforening mener at satsen 
er for nøktern, den dekker ikke utgiftene 
og bør økes. Dette har vi gitt tilbakemel-
ding om til KS som er rette instans og har 
myndighet til å endre satsene. Satsene 
justeres 1. juli hvert år.

Fosterhjemsavtalen av 2011 gir barne-
vernet mulighet for å betale nødvendige 
ekstrautgifter som fast ekstra utgiftsdekning 
istedenfor å fatte vedtak i hvert enkelt 
tilfelle. Men det må da fremkomme klart 
og tydelig hvilke utgifter det gjelder. Så til 
noen av problemstillingene:

Jeg er alenefostermor for en tenåring. Hun 
har en tung ryggsekk med seg og kan være 
ganske krevende. Hun har begynt på riding. 
Dette er noe hun virkelig får til og jeg ser at 
det er viktig for henne. Men det koster. 
Utgiftsdekningen strekker ikke til. Jeg har søkt 
barnevernet som har støttet noe. Men nå har 
jeg kommet til en grense, jeg føler det 
ydmykende. Jeg tror at saksbehandler egentlig 
er velvillig og positiv, men hun blir mer og 
mer unnvikende. Jeg føler at barnevernet 
oppfatter meg som masete.  

Når saksbehandlere blir unnvikende tror 
jeg det kan være fordi de ikke helt vet hva 
de skal svare og hvilke regler som gjelder. 
Det du kan gjøre er å undersøke og sortere 
for deg selv først. Finn ut hva det koster. 
Hva er engangsutgifter og hva er løpende 
utgifter. Hvilke utgifter dekkes av utgifts-
dekningen (se listen over) og hvilke 
kommer utenom. Kanskje du kan tenke 
faglig også. Du ser at ridingen er viktig for 
henne. Prøv å konkretisere hvorfor. 
Hvilken betydning får det for hennes 
hverdag? Skriv det ned. Se på fosterhjems-
avtalen av 2010 (link finnes på www.
fosterhjemsforening.no) og gjør en 
vurdering selv, når du ser på punkt 6. 
Godtgjøring. Be om et møte med barnever-
net og ta vurderingene dine med. Det vil 
hjelpe deg og barnevernet til å ta en riktig 
avgjørelse. 

Jeg er saksbehandler for en familie der 
fosterbarnet er veldig flink i tennis. Fosterfor-
eldrene følger opp dette, men det koster. Vi i 
barnevernet er positive til dette og ønsker å 
støtte. Men jeg føler at fosterforeldrene søker 
barnevernet uten å vurdere selv hva som er 
realistisk at de skal få dekket. Fosterforeldre 
må vel tenke som andre foreldre, hva har vi 
råd til? Jeg synes det er vanskelig.

Det er bra at barnevernet er positive og 
vil støtte fosterforeldre som får frem 
talentene hos sine fosterbarn. Barnevernet 
har tatt omsorgen for fosterbarna fra 
foreldrene. Det offentlige skal nå forsørge 
dem. Det offentlige Norge er jo ikke en 
fattig forsørger. Men så klart går det en 
grense. Hvis fosterforeldrene ikke har 
vurdert selv hva som er rimelig å få dekket, 
må barnevernet ta den vurderingen 
sammen med dem. Fosterhjemsavtalen av 
2010 sier at barnevernet kan øke utgifts-
dekningen istedenfor å fatte vedtak i hvert 
enkelt tilfelle. Men det er strengt, det må 
komme klart fram hvilke utgifter det 
gjelder. Skatteloven § 5-11 er streng når det 
gjelder skattefri utgiftsdekning. Kun 
dokumenterte utgifter knyttet til arbeidet 
er fritatt fra skatt.

Vi er fosterforeldre for min søsters tre barn. 
Det betyr at vi trenger større plass og må bygge 
på huset. Barnevernet sa at det ikke kom til å 
bli noe problem. Men når vi søker om å få 
dekket utgifter til påbyggingen får vi det ikke.
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 Barnevernet kan ikke gi kostnader til å 
bygge på huset som utgiftsdekning. Men 
barnevernet kan betale høyere lønn 
(arbeidsgodtgjøring) slik at dere betaler 
skatt for det. Lignings ABC 2010/11 
(under punkt Fosterhjem) sier: Godtgjø-
relse utover de veiledende satser til 
dekning av påkostninger eller kostnader 
som ellers ikke er fradragsberettiget hos 
mottaker (se liste over), vil under enhver 
omstendighet ikke kunne anses som 
utgiftsgodtgjørelse. Dette vil for eksempel 
være dekning av påkostning på bygning. 
Slik godtgjørelse skal behandles som lønn.

Vi er blitt fosterforeldre for tvillinger. Vi har 
2 barn fra før. Vår bil, en gammel 7-seter er 
nå utslitt. Kan barnevernet hjelpe oss med å 
kjøpe ny brukt bil?

Å kjøpe ny bil går ikke under det som 
barnvernet kan gi økt utgiftsdekning for. 
Da vil det gjelde som over, barnevernet 
kan gi en månedlig sum dersom de mener 
det er av viktighet for plasseringen, men 
de må gi det som lønn og fosterforeldrene 
må betale skatt. 

Vi har ett  fosterbarn fra før. Nå har vi fått 
spørsmål fra barnevernet om vi kan ha tre 
søsken i en kort periode som beredskapshjem. 
Barnevernet mente vi  var spesielt egnet fordi 
vi kjente familien litt. Men det er et praktisk 
problem, vi har ny bil, men den blir for 
liten. Vi lurer på om vi kan lease en stor nok 
bil i den perioden barna er her. 

Regelverket sier at forholdene rundt et 
barn (barna) kan være så spesielle at 
barnevernet må vurdere å øke utgiftsdek-
ningen. Det er en klok vurdering av 
barnevernet å la barna komme til en 
familie de kjenner når skal være i foster-
hjem en kort periode. Da har de anled-
ning til å bruke skjønn og gjøre en 
vurdering av at dette er en nødvendig 
utgift som skal prioriteres til det beste for 
barna.  

Vi er fosterforeldre for en herlig jente. Vi er 
uføretrygdet og har ikke lov til å tjene mer 
enn minstesatsen for arbeidsgodtgjøring (1 
KS, kr 6 370). Etter hvert har det kommet  
frem at barnet har flere diagnoser og trenger 
mer oppfølging enn det både vi og barnever-
net trodde. Vi har også høyere utgifter på 

grunn av dette. Selv om vi har grunnstønad, 
så dekkes ikke utgiftene. Vi har søkt 
barnevernet om å få forhøyet utgiftsdeknin-
gen, men det blir blankt avvist.  

Reglene er strenge på at utgiftsdekning 
ikke skal bli en skjult måte å lønne 
fosterforeldre på. Barnevernet er ansvarlig 
for at dette ikke skjer. Men så må 
barnevernet ta dere på alvor og sjekke 
dokumentasjon på hvilke utgifter dere har 
som ikke dekkes av den vanlige utgifts-
dekningen og grunnstønaden. Dersom 
barnevernet finner at dette barnet på 
grunn av særskilte omstendigheter har en 
enda større kostnad, kan de utøve skjønn 

og øke utgiftsgodtgjøringen. Lignings-
myndighetene skal legge avgjørende vekt 
på det skjønn som barnevernet har utøvd. 
Det legges altså et stor ansvar på barnever-
net. 

Ikke bare fordel med skattefritt
Det regnes som et gode å slippe å betale 
skatt av godtgjøring. Men i det ligger også 
at det ikke gir opptjening av pensjonspo-
eng. Den samlete summen man får for et 
fosterhjemsoppdrag kan se mye ut, men 
den skattefrie delen trekkes fra i pensjons-
opptjeningen.
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