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SAK 30/17: Anmodning om å gi innspill til mandat til NOU                                                            

SAK 31/17: Ref. møte med ASD og Barne – og Bld 

SAK 32/17: Svar fra statsråd i ASD på spørsmål fra stortingsrepresentant 
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NB! Det vises til saksfremstilling for mer bakgrunn i hver sak.   
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                                                                   *** 

 

SAK 25/17: Godkjenning av protokoll fra hovedstyrets møte 

03-05 februar 2017   

 

Protokoll er lagt ut på intranett, og legges frem for signering i dagens møte  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyrets møte 3-5 februar 2017 

 

 

 

 

 

SAK 26/17: Regnskap januar 2017 

 

Det vises til vedlagt regnskap. Ingen bemerkninger så tidlig på året.   

 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering regnskap januar 2017 

 

 

 

 

SAK 27/17: Revisors beretning 2016  

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar til orientering revisors beretning 2016 for uavhengig revisor Merete 

Otterstad Sandsnes BDO AS 

2) Uavhengig revisors beretning 2016 legges frem for landsmøtet 2017 

3) Hovedstyret anmoder landsmøtet 2017 å godkjenne revisor Merete Otterstad Sandsnes 

fra BDO AS som revisor for Norsk Fosterhjemsforening i perioden 2018-2020  
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SAK 28/17: Resultatrapport for Norsk Fosterhjemsforening 2016 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar resultatrapport 2016 til orientering.   

 

 

 

 

SAK 29/17: Sjekkliste for barneverntjenestens informasjon til fosterhjemmet når et 

barn skal flytte i fosterhjem  

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering ferdig sjekkliste fra Barne-, ungdom og familiedirektoratet og 

innspill gitt fra Norsk Fosterhjemsforening til Barne-, ungdom – og familiedirektoratet i 

forbindelse med rundskriv 01/2017 Sjekkliste for barneverntjenestens informasjon til 

fosterhjemmet når et barn skal flytte i fosterhjem.  

 

 

 

 

 

 

SAK 30/17: Anmodning om å gi innspill til mandat til NOU om fosterhjem – anmodning 

om deltakelse i utvalg 

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar til orientering brev sendt fra Norsk Fosterhjemsforening til barne – og 

likestillingsdepartementet v statsråd hvor vi anmoder om både å gi innspill til mandat 

og sitte i utvalg for utformingen av mandatet til NOU gjennomgang av 

fosterhjemsomsorgen.  

2) Brevet ber videre om begrunnelse for hvorfor Norsk Fosterhjemsforening ikke var 

representert i Barnevenlovutvalget. 

 

 

 

SAK 31/17: Ref. møte med Arbeidsdepartementet og Barne- og 

likestillingsdepartementet 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret tar til orientering referat fra møtet mellom Norsk Fosterhjemsforening, 

Arbeidsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet  
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SAK 32/17: Svar fra statsråd A Hauglie på spørsmål fra Stortingsrepresentant Sonja 

Mandt (Ap) og Trine Skei Grande (V).  

 

Hovedstyrets vedtak  

1) Hovedstyret tar til orientering svar fra statsråd A Hauglie i Arbeids- og 

sosialdepartementet på spørsmål fra Stortingsrepresentant Sonja Mandt AP 

2) Hovedstyret tar til orientering spørsmål fra Trine Skei Grande og svar fra statsråd A 

Hauglie i Arbeids- og sosialdepartementet 

 

 

 

SAK 33/17: Brev til Arbeids- og Sosialdepartementet v/ statssekretær Christl Kvam og 

Barne- og likestillingsdepartementet v/ statssekretær Kai-Morten Terning 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner at brev til Arbeids – og sosialdepartementet og Barne- og 

likestillingsdepartementet med eksempler der fosterforeldre blir syke, permitterte eller uføre 

fra ordinært arbeid sendes ovennevnte departement.   

 

 

 

Eventuelt 

 
SAK 34/17: Program til organisasjonskurset 2017 

Program til organisasjon legges som vedlegg til protokoll 

 

Hovedstyrets vedtak 

Hovedstyret godkjenner vedlagt program for organisasjonskurs 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                          Torunn Hauen Aks 

                                                                  Styreleder  

 

                                          NORSK FOSTERHJEMSFORENING 
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Vedlegg 1  

 

 
 

Velkommen til organisasjonskurs 2017 

21. – 23. april 

Quality hotell Olavsgaard                           
   

Fredag 21.04.17 
18.00 – 18.40       

Felles:  

Hovedstyret:  Velkommen 

Valgkomiteen:  Informasjon 

Kontrollutvalget:  Informasjon 

Generalsekretær:  Informasjon  
 

18.45 - 19.30 

Felles:  

Arbeid og samarbeid med det kommunale barnevern                      v/Birgit 

(spørsmål og diskusjon) 

 

 
19. 30                

Middag    

 

 

 

 

 

Påmeldingslister ligger fremme til søndagens parallellkurs
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Lørdag 22.04.17 
 

09.30 – 10.30 

Fellessamling:  

• Aktuelt                                                                   v/Tove/Marianne   

(eventuelle spørsmål stilles i spørretimen) 

                
10.35-12.30 

Felles: Informasjon før oppdeling i grupper 

• Samling på tvers av fylkene: (skriftlig oppsummering fra hver gruppe) 

          Tema:  Handlingsplan 2018-2020  * 
12.00-12.30 

Møte mellom regionansvarlig og fylkesledere i hver region/Øst, Sør, Vest, Midt 

og Nord 

 

 
12.30 – 13.30 

Lunsj                 

 
13.30 – 15.00 

Felles:   

                Medvirkning - fordeler og utfordringer                 v/Elisabeth B 

Hansen 
 

15.15- 16.45 

 

Fellessamling: kort innføring til gruppene 

Paralellseminar  

• Web/grunnkurs Office 365                                  v/Tobias fra Garnes 

• Rådgivning: Fosterforeldre og NAV                      v/Marianne/Marilen  

• Prosessen frem til landsmøtet/fylkesledere         v/Torunn/Tove mfl 

• Nye tillitsvalgte                                                    v/Helle og Solfrid 

• Kurs for valgkomite                                               v/Mia/mfl 
16.45-17.30 

 Felles: Informasjon om ungdomsråd/spm og inspill          v/Helle og Solfrid R 

             Prosjekt info, Brobygging                                     v/ Åse 

 

 
19. 00    

  Middag 
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Har du husket å melde deg på parallellkurs? 

 

Søndag 23.04.17  

   
09.30 - 13.00  

09.30-10.15 

Felles: 

         Tema: Nettkontakt fordeler og utfordringer            v/Tove/Lene 

        
 

 

Kl 10.30 – 12.30 

Parallellseminar Pauser og utsjekking ivaretas i gruppene 

• Spørretime *                                                      v/Torunn/Tove/ mfl 

• Kassererkurs                                                      v/ Anne og Tommy 

• Rådgivning                                                           v/Karin/Åse/Marianne 

• Web og sosiale medier                                        v/Marilen/Pål 

• Vedtekter og etiske reningslinjer                        v/ Solfrid R/Helle mfl  

   

 

 

 

Alle deltakere melder seg på to forskjellige seminarer. Til spørretimen 

forberedes spørsmål som dere ønsker å få svar på.  (*Send gjerne inn sentralt 

på forhånd) 

*Diskuteres i fylkesstyrene før organisasjonskurs (Handlingsplan 2018-2020) 

 

Ta med egen data til kurset web/office 365 (vi satser på nettilgang dette året)  

 
12.30– 13.00 

Oppsummering og avslutning 

 

 
13.00 – 14.00  

 Lunch 

 
NB: forbehold om endring av programmet 

 

    Takk for denne gang og vel hjem! 
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Vedlegg 1 

 

Gjennomgang av utfordringer fosterforeldre møter når de er i behov for ytelser fra 

NAV. 

På oppfordring fra Arbeids – og Sosialdepartementet (ASD) har Norsk 

Fosterhjemsforening forfattet en gjennomgang av utfordringer fosterforeldre møter når de 

er i behov av ytelser fra NAV. Generelle utfordringer knyttet til ytelsene dagpenger, 

arbeidsavklaringspenger og uførepensjon samt konkrete eksempler fra vår 

rådgivningstjeneste er tatt med i brevet. Norsk Fosterhjemsforening har valgt å inkludere 2 

eksempler på utfordringer knyttet til hver av ytelsene i dette brevet, men vil understreke at 

det finnes svært mange flere. Alle eksemplene er anonymiserte og etterprøvbare - gjengitt 

etter tillatelse fra medlemmene som omtales.  

Våre medlemmers problemstillinger viser at det er behov for et unntaksregelverk knyttet 

til fosterforeldre, som tar utgangspunkt i den særstillingen fosterforeldre står i som 

omsorgsgivere for statens barn.  

Våre medlemmers problemstillinger viser også at det er behov for bedre informasjon til 

fosterforeldre og bedre kunnskap i barneverntjenesten og NAV om gjeldende regelverk. 

Det er urovekkende å se hvordan skjønnsvurderinger av saksbehandlere i NAV fører til 

svært ulike økonomiske utfall for fosterforeldre. 

1. Dagpenger 

1.1 Generelt  

Konkrete eksempler fra vår rådgivningstjeneste viser at fosterforeldre opplever problemer 

knyttet både til utløsningen av rett til dagpenger og utregningen av utbetalte dagpenger der 

arbeidsgodtgjørelsen kommer til fratrekk. Bufdir har i sin kartlegging av hvordan 

fosterhjemsgodtgjørelsen påvirker fosterforeldres rett til ytelser fra NAV og beskatning i 

rapporten Fosterhjem – deloppdrag C, tatt utgangspunkt i fosterforeldre som er 100% 

arbeidsledige i sin konklusjon om at det ikke er behov for lovendringer knyttet til dagpenger. 

Norsk Fosterhjemsforening er uenige i denne konklusjonen og vil peke på følgende 

problemstillinger knyttet til dagpenger:  

Krav til å være reell arbeidssøker -flyttekrav og krav til stillingsprosent 
Fosterforeldre blir satt i en posisjon der de enten må argumentere for en skjønnsvurdering 

for unntak, eller lyve om geografisk mobilitet. Dersom de ikke får unntak for 

mobilitetskravet kan dette resultere i kontraktskonflikt og i verste fall utilsiktet flytting av 

fosterbarnet.  

For å få vedtak om dagpenger må arbeidsledige garantere at de er villige til å ta arbeid 

hvor som helst i landet, hel – eller deltid. Her er det rom for unntak etter 

skjønnsvurderinger. Vi mener at det her bør legges inn et klart unntak for fosterforeldre, 

med bakgrunn i fosterbarna sitt behov for stabilitet. Norsk Fosterhjemsforening ser det 

som et paradoks at fosterhjemsavtalen inngås med krav om stabilitet og ofte geografisk 

nærhet til fosterbarnets opprinnelsessted, mens ASD krever det motsatte.  

 

 

 

Fosterforeldre som står 50% arbeidsledige har ikke rett på dagpenger.  

Fordi arbeidsgodtgjørelsen i oppdraget som fosterhjem er pensjonsgivende inntekt vil 

denne telle med i utregningen av prosent grad arbeidsledighet. Dersom en 

fosterforelder som jobber 100% utenfor hjemmet blir 50% arbeidsledig vil 

arbeidsgodtgjørelsen fosterhjemmet får utbetalt og,som skal deles likt på begge 

omsorgspersoner, redusere graden av arbeidsledighet til under 50%. Det er en 
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uholdbar situasjon – fosterforeldre vil i slike tilfeller enten få redusert sin inntekt med 

en halv årsinntekt eller tvinges til å si fra seg fosterhjemsoppdraget. Fosterhjemmet 

kan eventuelt velge å si fra seg arbeidsgodtgjørelsen for å fylle vilkårene for 

dagpenger – noe som i realiteten betyr at de jobber gratis for staten i sitt 

omsorgsarbeid for våre felles barn.  

 

 1.2 Konkrete eksempler fra vår rådgivningstjeneste 

Eksempelsak 1: Fosterforeldre som permitteres 50% fra sitt ordinære arbeidsforhold 

har ikke rett på dagpenger. 

Sak: Begge fosterforeldre har vært i full jobb og mottar 1 KS (7800 kr) i 

arbeidsgodtgjøring for fosterdatteren sin. Fosterfar er nå blitt permittert 50% fra sitt 

arbeid utenfor hjemmet. 

Fosterfar tok kontakt med NAV og hadde på forhånd satt seg inn i hvordan 

arbeidsgodtgjørelsen skulle komme til fratrekk i utbetalingen av dagpenger ved å 

meldes som pensjonsgivende inntekt på meldekortet. Han ble imidlertid informert om 

at han ikke har rett på dagpenger i det hele tatt.   

For å motta dagpenger krever NAV minst 50% arbeidsledighet. I dette tilfellet er 

fosterfar 50% permittert, men fordi det er «hjemmet» og ikke enkeltpersoner som er 

oppdragstakere for barnevernstjenesten må arbeidsgodtgjørelsen fordeles likt på begge 

fosterforeldre. Fosterfar må derfor oppgi en inntekt på 3900 kr/høyeste sats for 

barnehageassistent i kommunen som pensjonsgivende inntekt – noe som resulterer i at 

han ikke oppfyller kravet om mist 50% inntektstap. Han har i møte med NAV spurt 

om det er mulig å si opp kontrakten med barneverntjenesten som «omsorgshjem» og 

lage en ny avtale der kun konen er part, men det har NAV avslått.   

Resultat: Fosterhjemmet har ikke råd til å miste en halv årsinntekt på grunn av disse 

3900 kronene, og ser seg nødt til å be fosterhjemtjenesten om å finne et nytt hjem til 

fosterdatteren.   

Norsk Fosterhjemsforening vil legge til at det er manglende likhet for loven når fosterforeldre 

er i behov av dagpenger. Andre medlemmer oppgir å ha klaget på å bli trukket i dagpenger på 

grunn av arbeidsgodtgjørelsen og fått beskjed av NAV om at arbeidsgodtgjørelsen kan føres 

over på partners inntekt og dermed ikke komme til fratrekk. Andre igjen, har fått beskjed om 

at arbeidsgodtgjørelsen skal deles på begge omsorgspersoner, mens andre har fått hele 

summen avskrevet på den ene – for så å oppleve at halvdelen skal skrives over når begge på et 

tidspunkt var i behov av ytelser samtidig. Norsk Fosterhjemsforening mener at det er et 

prekært behov for unntaksregler knyttet til dagpengeytelsen – men det er minst like 

urovekkende at det ikke er likhet for loven slik den er utformet nå.   

 

 

 

Eksempelsak 2: Krav om geografisk mobilitet 

Sak: Fostermor har i 2 år vært 100% frikjøpt av barnevernet til omsorgsoppgaven. 

Fosterbarnet ble høsten 2016 vurdert å være mer veltilpasset, og barneverntjenesten 

har i samråd med fosterhjemmet avgjort at behovet for å være 100% 

hjemmearbeidende ikke lenger er tilstede. En ny kontrakt er inngått, der fostermor skal 

være 50% frikjøpt og 50% i ordinært arbeid. 

Fostermor har ingen tidligere stilling å gå tilbake til og har derfor meldt seg som 50% 

arbeidsledig hos NAV. Her har hun fylt ut søknadsskjema for å motta dagpenger. I 

skjemaet blir hun bedt om å krysse av for at a) hun kan ta arbeid hvor som helst i 

landet og b) hun stiller seg disponibel til hel – og deltidsarbeid. I folketrygdloven §4-5 

første ledd bokstav C fremkommer det at medlemmet må være villig til å søke og ta 
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arbeid uavhengig av om det er deltid eller fulltid og ha full geografisk mobilitet. For å 

bli godkjent som lokal – eller deltidsarbeidssøker må medlemmet fylle minst ett av 

vilkårene i folketrygdloven §4-5 andre ledd.  

Fostermor krysset «nei» på geografisk mobilitet og informerer i tillegg NAV om at 

hun ikke kan ta fulltidsarbeid da dette står i konflikt med fosterhjemsoppdraget. I 

rundskrivet til §4-5 punkt 5.2.5 skisseres unntak på grunn av tungtveiende sosiale 

hensyn knyttet til barn i nær familie. Her ramses det opp eksempler som i henhold til 

praksis godkjennes etter dette unntaket. Fosterhjemsoppdragets særlige stilling og 

fosterbarnas særlige behov for stabilitet og forutsigbarhet nevnes ikke her.  

Fostermor får på bakgrunn av dette avslag på søknaden om dagpenger, se tidligere 

omtalte og vedlagte dokumentasjon: Avslagsvedtak fra NAV klageinstans,jf  vedlegg 

2 til oversendelsesbrevet .  

Resultat: Fostermor har anket avgjørelsen 2 ganger uten at dette har ført frem. I 

vedtaket har NAV klageinstans formulert seg som følger:  

«Du har en deltidsjobb som fosterforelder og for å ha rett til dagpenger må du være 

villig til å si opp denne jobben for å ta en fulltidsjobb.»  

Norsk Fosterhjemsforening mener at en slik formulering vitner om svært liten forståelse i 

NAV for hva det vil si å være fosterforelder. Målet med fosterhjemsordningen er at disse 

barna skal føle seg som en del av en vanlig familie. Disse barna har rett til å motta omsorg, 

kjærlighet og forutsigbarhet på lik linje med andre barn. At de omtales som en «deltidsjobb» 

som må sies opp for at fosterforeldrene skal ha krav på dagpenger er hårreisende. 

Avslagsbrevet vitner også om at de skisserte eksemplene i rundskrivet til §4.5 i 

folketrygdloven i praksis benyttes som en uttømmende opplisting over hvilke tilfeller det er 

adgang til å gjøre unntak.  

Her mener Norsk Fosterhjemsforening at det bør være i BLDs interesse å spille på lag med 

Norsk Fosterhjemsforening i arbeidet med å få på plass unntaksregler. BLD bør også bistå 

ASD i arbeidet med en holdningskampanje og opplæring av de ansatte i NAV.   

Norsk Fosterhjemsforening har sendt dette eksempelet til ASD tidligere, samt NAV. I svar fra 

direktør i NAV av 13.02.17 se vedlegg 3 blir det presisert at NAV ikke har handlingsrom 

innenfor gjeldende regelverk til å positivt forskjellsbehandle fosterforeldre. Her vil vi 

understreke at det vi ber om er en positiv forskjellsbehandling av særlig sårbare barn, ikke 

fosterforeldre. Norsk Fosterforening mener at arbeidssøkende fosterforeldre bør fritas fra 

kravet om geografisk mobilitet med bakgrunn i barnas særlige behov for et stabilt 

oppvekstmiljø. Videre vil vi presisere at det ved plassering av fosterbarn i mange tilfeller 

stilles krav til at fosterhjemmet skal være i geografisk nærhet til barnets opprinnelsesmiljø. 

Således vil kravet om geografisk mobilitet skape en kontraktkonflikt.       

Norsk Fosterhjemsforening peker også på at ordlyden i folketrygdloven § 4-5 annet ledd 

hjemler adgang til å gjøre et generelt unntak for det å ha omsorgsansvar for et fosterbarn. 

Enhver fosterhjemsplassering må anses å gjelde særskilt sårbare barn, og dermed et 

omsorgsansvar det må tas hensyn til. Det at en god del av disse barna etter hvert, som følge av 

fosterhjemsplassering med trygghet, stabilitet og ro, kan utvikle seg bra, betyr ikke at de ikke 

har en særskilt sårbarhet og trenger all den beskyttelse mot endring som de kan få. De kan 

med andre ord ikke sammenlignes med vanlige barn.  

 

2. Arbeidsavklaringspenger 
 

2.1 Generelt  
Konkrete eksempler fra vår rådgivningstjeneste viser at det er problemer knyttet både til 

utløsningen av rett til arbeidsavklaringspenger og utregningen av utbetalte 

arbeidsavklaringspenger der arbeidsgodtgjørelsen kommer til fratrekk.  
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Tilbakebetalingskrav 

Flere av våre medlemmer har fått tilbakebetalingskrav fra NAV. Dette skyldes både 

manglende informasjon om - og ulike tolkninger av – regelverket, og manglende 

unntaksregler som tar hensyn til omsorgsoppgavens særlige stilling. Fosterforeldre som 

eksempelvis er 100% sykemeldt fra sitt arbeid utenfor hjemmet, påvirkes ikke økonomisk 

av dette, så vidt vi kan se. Men når de etter et år på sykepenger går over på 

arbeidsavklaringspenger er de forventet å fylle arbeidstimer på meldekort. Dette må 

fosterforeldre automatisk opplyses om av NAV. Barneverntjenesten og NAV må ta ansvar 

for at dette gjøres riktig på grunn av kompleksiteten i dette.  

Forskjellsbehandling av like tilfelle 

Norsk Fosterhjemsforening er videre sterkt kritiske til forskjellsbehandlingen som foregår 

fra kommune til kommune. Blant medlemmer som har tatt kontakt med vår 

rådgivningstjeneste finnes eksempler på a) Fosterforeldre som har fått hele 

arbeidsgodtgjørelsen til fratrekk på arbeidsavklaringspengene, b) fosterforeldre som har 

fått arbeidsgodtgjørelsen delt på begge fosterforeldrene, c) fosterforeldre som har fått 

både arbeidsgodtgjøring og frikjøp fordelt på begge fosterforeldre og d) fosterforeldre 

som har fått godkjent ny avtale der kun én fosterforelder står som oppdragshaver og 

dermed sluppet å få avkortning på arbeidsavklaringspengene.  

Disse skjønnsmessige vurderingene er ikke holdbare. Hva veileder på NAVs lokalkontor 

råder fosterforeldrene til og hva saksbehandler i NAV forvaltning velger å vurdere vilkår 

etter, har svært store konsekvenser for fosterforeldre. Det resulterer både i at noen får mye 

større fratrekk enn andre i NAV ytelsen og i at noen fosterforeldre mottar store 

tilbakebetalingskrav fra NAV.  

 

 

Forskjellsbehandling av enslige fosterforeldre 

Norsk Fosterhjemsforening vil også påpeke urimeligheten i at enslige fosterforeldre 

kommer dårligere ut enn samboende og gifte fosterforeldre dersom de er i behov av 

ytelser fra NAV. Dette gjelder ikke bare arbeidsavklaringspenger, men også dagpenger 

og uføretrygd. Enslige fosterforeldre har ingen de kan dele arbeidsgodtgjørelsen med, 

og vil derfor oftere enn andre fosterforeldre oppleve å ikke fylle inngangsvilkårene for 

ytelser, fordi de ikke har høyt nok inntektstap. Videre vil enslige fosterforeldre, 

dersom de fyller inntaksvilkårene, måtte føre flere timer på meldekort til fratrekk enn 

fosterforeldre som er samboende/gift.   

En enslig fosterforelder som er i 100% jobb utenfor hjemmet og mottar 1 KS sats vil 

eksempelvis måtte skrive 26 timer arbeid på meldekortet per 14 dager, dersom det tas 

utgangspunkt i en barnehageassistents timelønn (150 kr i dette eksempelet). 

Fosterforeldre som er samboende/gift vil måtte skrive 13 timer for samme periode.  

 

2.2 Eksempelsaker  

For å klargjøre at det er problemer knyttet både til manglende informasjon og manglende 

unntaksregler kan en se for seg disse eksempelsakene, som det redegjøres for i det 

følgende. 

Eksempelsak 1  

En fosterfar er i fulltidsarbeid utenfor hjemmet. Han har en årslønn på 450 000 kr. Han blir 

100% sykemeldt, og skal etter et år som sykemeldt over på arbeidsavklaringspenger. Han og 

hans kone er et ordinært, kommunalt fosterhjem uten forsterkning – og får 1KS sats – 7800 kr 

per måned – 93600 kr per år - i arbeidsgodtgjøring.  
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Mannen innvilges arbeidsavklaringspenger. I henhold til folketrygdloven §11-5 skal beløpet 

som utbetales regnes ut fra 66% av siste års pensjonsgivende inntekt, eller gjennomsnittslønn 

de 3 siste årene før sykdom. I rundskrivet til §11-7 i folketrygdloven står det:  

«Når et par er godkjente som fosterforeldre/weekendforeldre skal timene det utbetales 

arbeidsgodtgjørelse 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 hjemmeværende med barn. 

Det har ingen betydning at honoraret bare blir utbetalt til den ene av foreldrene. 

Dersom barnet går i barnehage som blir betalt av fosterforeldrene, skal utgifter til 

barnehage trekkes fra arbeidstidsgodtgjørelsen før godtgjørelsen divideres med 

høyeste avlønnede timelønn for barnehageassistenter i kommunen.» 

Rundskrivet til §11-7 handler om timene som skal meldes på meldekort. Det står ikke 

spesifisert at dette skal tas med i beregningsgrunnlaget for den pensjonsgivende inntekt de 66 

% skal beregnes ut ifra. Dersom arbeidsgodtgjørelsen utbetales den ene fosterforelderen, og 

den andre blir syk, må det garanteres for at halve arbeidsgodtgjørelsen er med i 

beregningsgrunnlaget dersom fratrekk skal rettferdiggjøres. Dersom det ikke tas med i 

beregningsgrunnlaget stiller Norsk Fosterhjemsforening seg uforstående til hvordan 

arbeidsgodtgjørelsen kan komme til fratrekk ved beregning av arbeidsavklaringspengene.  

Dersom arbeidsgodtgjørelsen er med i beregningsgrunnlaget, blir regnestykket i dette tilfellet 

som følger: 

450 000 + (93600/2) = 496800 som beregningsgrunnlag. Mannen får 66% av dette i AAP = 

327 888 kr.  

Her ser vi at arbeidsgodtgjørelsen er med i beregningsgrunnlaget, og at mannen dermed ikke 

kommer ut av dette dårligere økonomisk enn andre på arbeidsavklaringspenger. Dersom 

mannen opplyses om - og fyller ut – meldekortene sine korrekt, vil ikke oppdraget som 

fosterhjem ha negative økonomiske konsekvenser for familien.    

Det som er viktig i denne situasjonen er: Informasjon om hvorledes disse kompliserte 

reglene er å forstå og hva den enkelte helt konkret må gjøre i forhold til NAV for at det 

skal bli riktig 

A) Sjekk at arbeidsgodtgjørelsen/2 er med i beregningsgrunnlaget. Dersom dette er 

inntekt som står på partner er det usikkert hvorvidt det automatisk tas med i 

beregningen.   

B) Fosterforelderen må informeres om å melde timer på meldekortet, tilsvarende arbeid 

ca 11 timer per 2 uker (dersom en tar utgangspunkt i høyeste inntekt for 

barnehageassistent i Oslo kommune)  

Norsk Fosterhjemsforening anser at det offentlige må ta ansvar for at fosterforeldre i de 

enkelte tilfeller kommer riktig ut i forhold til regelverket, ved at Barneverntjenesten og NAV 

kontoret må sørge for riktig utfylling av meldekortene. Vi mener også at fosterhjemtjenesten 

må kunne forventes å ha kunnskap om beregningsgrunnlag og korrekt sats (hver enkelt 

kommunes høyeste lønn for barnehageassistent) for utfyllelse av meldekort. Dersom ikke 

offentlige myndigheter sørger for ivaretagelse av fosterforeldrenes situasjon og det som følge 

av dette blir feilutbetalinger, så, mener Norsk Fosterhjemsforening at et eventuelt 

tilbakebetalingskrav skal rettes mot barneverntjenesten, og ikke fosterforeldrene.  

Norsk Fosterhjemsforening reiser spørsmålet om begrunnelsen for å legge barnehageassistent 

lønn til grunn for beregning av antall timer som skal komme til fradrag på meldekortet. Det er 

rimelig å legge til grunn en betydelig høyere sats enn dette.  

Overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd  
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Norsk Fosterhjemsforening mener videre at mannen i det eksempelet bør kunne innvilges 

100% uføregrad, dersom tilstanden hans ikke forbedres, og øvrige vilkår er innfridd. Det 

forhold at han er fosterfar og mottar fostergodtgjørelse må ikke være til hinder for det. 

Mannen var 100% sykemeldt og innvilget 100% arbeidsavklaring – det er ikke logisk at 

inntekten på 3900 kr per måned som fosterhjem skal føre til at dersom det blir nødvendig å 

søke om uføretrygd så vil det kun innvilges en 75% uføregrad, slik Norsk 

Fosterhjemsforening har sett mange eksempler på.   

Eksempelsak 2 

En kvinne er i 100% arbeid utenfor hjemmet. Hun og mannen hennes bestemmer seg for å bli 

fosterhjem. Det første året er hun 100% frikjøpt fra sitt arbeid for å ta vare på barnet. Etter et 

år blir det klart at barnet fortsatt ikke er klart for lange dager i barnehagen, og det blir bestemt 

at fostermor skal frikjøpes 40% fra sitt arbeid utenfor hjemmet for å yte omsorgsarbeid for 

fosterbarnet på dagtid. Hun får i tillegg til frikjøpet en arbeidsgodtgjøring tilsvarende 2 KS – 

15600 kr per måned – 187200 kr per år - i arbeidsgodtgjøring på grunn av barnets 

utfordringer. Dette mottas uavhengig av grad av utearbeid utenfor hjemmet. 

Kvinnen jobber de 2 neste årene 60% i sitt arbeid utenfor hjemmet før hun blir sykemeldt. Det 

første sykdomsåret får hun dekket inntektstapet fra arbeidet utenfor hjemmet med sykepenger 

og har fortsatt 2 KS utbetalt. Etter et år blir det klart at hun fortsatt ikke er frisk nok til å gå 

tilbake til arbeidsplassen. Det søkes om arbeidsavklaringspenger.  

I henhold til § 11-13 i folketrygdloven gis arbeidsavklaringspenger til medlem som har fått 

arbeidsevnen nedsatt, jf. § 11-5, med minst 50 prosent, og som fyller minst ett av vilkårene i § 

11-6. For rett til arbeidsavklaringspenger må arbeidsevnen være redusert med minst 

halvparten på virkningstidspunktet. 

Kvinnen er 60% sykemeldt fra sitt arbeidsforhold og har 40% restarbeidsevne. Likevel får 

hun avslag på søknaden om arbeidsavklaringspenger, fordi arbeidsgodtgjøringen på 2 KS 

(15600 kr per måned) utgjør mer enn 10% stilling, når det omgjøres til høyeste avlønnede 

timelønn for barnehageassistenter i kommunen.  

Det som er viktig i denne situasjonen er å oppnå unntaksregler for fosterforeldre 

Her mener Norsk Fosterhjemsforening at det kommer tydelig frem at unntaksregler som retter 

seg direkte mot den særstillingen oppdraget som fosterforeldre har, må på plass. Dersom 

fosterforeldre blir syke bør de ha samme rett på ytelser fra NAV som andre foreldre – det kan 

ikke være slik at evnen til å gi stabilitet og yte omsorg og kjærlighet for våre felles barn skal 

regnes som arbeidsevne i tradisjonell forstand. Det kan heller ikke være slik at fosterforeldre 

tvinges til å måtte gjøre en økonomisk vurdering av hvorvidt de kan forbli barnas 

omsorgspersoner.  

 

2.3 Konkrete saker fra rådgivningstjenesten i Norsk Fosterhjemsforening 

Sakene viser behovet for umiddelbar endring av både regelverk og praksis på 

arbeidsavklaringsfeltet:     

Eksempelsak 1: Fosterforeldre må si fra seg arbeidsgodtgjørelse for å få 

arbeidsavklaringspenger. 
Sak: Et ektepar har 2 fosterbarn. Det er fostermor som får utbetalt 

arbeidsgodtgjørelsen. Hun blir på et tidspunkt 50% sykemeldt fra sitt arbeidsforhold 

utenfor hjemmet, og etter et år skal hun over på arbeidsavklaringspenger.  

Ekteparet ber om et møte med NAV og spør hvordan de skal melde 

arbeidsgodtgjørelsen på meldekortene. Tilbakemeldingen de får er at 

arbeidsgodtgjørelsen fører til at fostermor ikke har rett på arbeidsavklaringspenger. 

Etter utregning der arbeidsgodtgjørelsen deles på begge fosterforeldrene og regnes om 

til høyeste lønn for barnehageassistenter i kommunen står fostermor med for mye 

«restarbeidsevne» til å fylle vilkårene for arbeidsavklaringspenger.  
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Resultat: Fosterforeldrene skriver ny kontrakt med barnevernstjenesten, der de ber om 

å få redusert arbeidsgodtgjørelsen med 4000 kroner, slik at fostermor kan innvilges 

50% arbeidsavklaringspenger.  

Norsk Fosterhjemsforening vil understreke at trygghet, omsorg og kjærlighet ikke er knyttet 

til fysisk arbeidsevne. I dette konkrete tilfellet er det snakk om 2 barn i skolealder, som er i 

behov av stabilitet og trygghet. At fostermor er i stand til å yte dette for fosterbarna sine betyr 

ikke at hun har arbeidsevne over 50% i ordinært arbeidsliv. Norsk Fosterhjemsforening vil 

minne om viktigheten av oppdraget fosterforeldre påtar seg. At fosterforeldre må tilby seg å 

yte denne omsorgen for statens barn uten å få lønn for arbeidet for å fylle vilkårene for 

arbeidsavklaringspenger vitner om at regelverket ikke tar hensyn til omsorgsoppgavens 

særlige stilling.   

 

Eksempelsak 2: Fosterforeldre informeres ikke godt nok om hvordan 

fosterhjemsoppdraget påvirker deres rett til ytelser fra NAV. 

Sak: En mann og hans kone har i nesten 10 år vært fosterforeldre for 2 barn. For et par 

år siden fikk mannen kreft og ble sykemeldt. Etter et år på sykepenger søkte mannen 

om arbeidsavklaringspenger og fikk dette innvilget. De 10 neste månedene fikk han 

utbetalt ca. 20.000 kroner i måneden i arbeidsavklaringspenger. Parallelt med dette 

mottok paret arbeidsgodtgjøring for fosterhjemsoppdraget. Mannen var hele tiden åpen 

med NAV om at han var fosterfar.  

Mannen tok etter noe tid selv kontakt med NAV for å høre om beregningene de hadde 

brukt for arbeidsavklaringspenger var riktig. Da fikk han beskjed om at han skulle ført 

timer som fosterforelder på meldekortene. Dette opplevde han ikke å ha fått tydelig 

beskjed om tidligere.  

Resultat: Etter at mannen tok kontakt med NAV ble utbetalingene av 

arbeidsavklaringspenger fra NAV stanset. I februar 2017 mottok han et varselbrev om 

feilutbetalt stønad. Beløpet som vurderes tilbakebetalt fra NAV er nesten 300 000 

kroner.    

Dette er en kjent mediesak fra 2016-2017. (https://www.nrk.no/rogaland/fosterfar-ma-betale-

tilbake-293.000-kroner-til-nav-_-na-vil-flere-ha-endring-1.13389370) 

Norsk Fosterhjemsforening har i møte med ASD diskutert denne konkrete saken uten at dette 

per dags dato har ført til et resultat som kan hjelpe familien.  

Norsk Fosterhjemsforening er klar over at fosterhjemsgodtgjøringen skal føre til fradrag 

dersom denne inntekten går inn i grunnlaget som arbeidsavklaringspengene skal beregnes fra. 

Men dersom ikke offentlige myndigheter sørger for å gi god nok informasjon, og det som 

følge av dette blir feilutbetalinger, mener Norsk Fosterhjemsforening at et eventuelt 

tilbakebetalingskrav skal rettes mot barneverntjenesten, ikke fosterforeldrene. 

Norsk Fosterhjemsforening ønsker også en endring i utregningen av antall timer som skal 

oppgis på meldekort. Slik regelverket er nå tas det utgangspunkt i høyeste lønn for 

barnehageassistent i gjeldende kommune. Vi ønsker en begrunnelse for hvorfor denne 

lønnsplasseringen er valgt. Barnehageassistentlønn er en svært lav timesats -  vi har sett 

eksempler på timeslønnsgrunnlag så lavt som 105 kroner timen. Dette medfører at 1 KS sats 

tilsvarer nesten en 50% stilling.  

Norsk Fosterhjemsforening mener at den innsatsen fosterforeldre gjør skal vurderes med en 

mye høyere «timessats» enn den som her legges til grunn. Et forslag kan være høyeste 

timelønn for pedagogisk leder i barnehagen – dersom fosterhjemsoppdraget må sammenlignes 

med annet arbeid med barn i kommunen.     

 

 

 

https://www.nrk.no/rogaland/fosterfar-ma-betale-tilbake-293.000-kroner-til-nav-_-na-vil-flere-ha-endring-1.13389370
https://www.nrk.no/rogaland/fosterfar-ma-betale-tilbake-293.000-kroner-til-nav-_-na-vil-flere-ha-endring-1.13389370
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Eksempelsak 3: Fosterfar må flytte ut av hjemmet for å sikre familiens økonomi  

Sak: En kvinne har vært fostermor siden 2005. Hun er 30% frikjøpt fra sitt arbeid 

utenfor hjemmet og mottar 3 KS i arbeidsgodtgjørelse. I 2011 flytter hennes kjæreste 

inn hos familien. Når han flytter inn skrives det ny Fosterhjemskontrakt, men kvinnen 

er fortsatt eneste part i oppdragsavtalen. Kjæresten hennes blir i 2012 100% 

sykemeldt. Han får sykepenger som normalt, utregnet fra hans inntekt fra arbeid 

utenfor hjemmet. Da sykepengeperioden gikk ut søkte mannen om 

arbeidsavklaringspenger og oppga fosterbarnet på søknadsskjemaet.  

I 2016 ringte mannen til NAV for å forhøre seg om skatt. Han lurte på om det ville 

være mer gunstig for dem å sette noe av arbeidsgodtgjørelsen på ham. Han fikk da 

beskjed om at han skulle informert NAV om dette tidligere. Etter en tid fikk han brev 

fra NAV der han fikk beskjed om at han må oppgi halvparten av fostermors 

arbeidsgodtgjøring som inntekt til fratrekk på arbeidsavklaringspengene. Dette vil 

utgjøre et trekk på over 130 000 kroner i året, utregnet fra frikjøpet og 

arbeidsgodtgjøringen som alltid har vært linket opp til fostermor.  

Resultat: Paret har bestemt seg for at det av økonomiske årsaker ikke lar seg gjøre å 

bo sammen. I tillegg til den økonomiske belastningen reduksjonen i 

arbeidsavklaringspenger medfører, er familien svært bekymret for å få et 

tilbakebetalingskrav tilsvarende det som møtte mannen nevnt i eksempelsak 2.  

Norsk Fosterhjemsforening mener for det første at frikjøp fra ens stilling for å ta seg av 

omsorgen for barn ikke skal komme til fratrekk for den av fosterforeldrene som er i fullt 

arbeid. Et frikjøp gjøres for å kunne gjøre omsorgsarbeid i hjemmet i ordinær arbeidstid, og 

Norsk Fosterhjemsforening kan ikke se hvordan dette arbeidet kan regnes som delt mellom 

den hjemmearbeidende og den utearbeidende fosterforelderen. Norsk Fosterhjemsforening 

stiller seg også undrende til vurderingen av at arbeidsgodtgjørelsen skal deles mellom 

fosterforeldrene i hjem der den ene fosterforelderen tok på seg oppdraget alene. Et slikt 

regelverk fører i praksis til at enslige fosterforeldre må opplyse potensielle partnere om at de 

risikerer å bli skadelidende økonomisk dersom de flytter inn i fosterhjemmet. Dette er en 

uholdbar inngripen i personlivet og gjør det vanskelig for enslige fosterforeldre og deres 

partnere å starte et samliv.   

 

3. Uføretrygd  

3.1 Generelt  

Det er et komplisert regelverk knyttet til uføregrad. Tidligere har uføre hatt mulighet til å ha 

en inntekt på 1G uten at dette har redusert uføreytelsen. Dette er endret i uføreordningen fra 

og med 1.1.15 og medfører at fosterforeldre ikke lenger kan få 100% uføregrad kombinert 

med fosterhjemsoppdraget. Eksempler fra vår rådgivningstjeneste viser at det er store 

problemer knyttet til dette.  

Eksempelsak 1: Reduksjon i uføregrad 

Sak: En tenåring som har en avdød forelder unndrar seg den gjenlevende forelderens 

omsorg. Tenåringen ønsker å bo hos en venn av den avdøde forelderen. 

Fosterhjemtjenesten, fosterfamilien og den biologiske forelderen kommer til enighet 

om at en frivillig plassering i fosterhjemmet er til det beste for tenåringen. 

Fosterforelderen hadde i forkant av dette søkt om uføretrygd. Etter plasseringen fikk 

fosterforelderen innvilget 100% uføretrygd, og ble ikke informert av 

barneverntjenesten eller NAV om at a) hun i utgangspunktet ikke kan kvalifisere til 

100% uføretrygd som fosterforelder og b) må oppgi inntekt (i dette tilfellet 1 KS delt 

på 2 omsorgspersoner) til NAV.  
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Resultat: Fostermor får noen måneder senere brev fra NAV om at hennes uføregrad er 

redusert til 75% og at det vurderes tilbakebetaling av for mye utbetalt uføretrygd i 

perioden. Her har NAV tatt utgangspunkt i 7800 kr (1KS) i inntekt per måned.   

Norsk Fosterhjemsforening stiller seg undrende til bakgrunnen for denne vurderingen. For det 

første skal arbeidsgodtgjørelsen deles på begge omsorgspersoner. Dette blir ofte gjort til 

ufordel for fosterhjemmet. I dette tilfellet ville en slik deling vært fordelaktig for 

fosterhjemmet, men her regnes hele beløpet som pensjonsgivende inntekt på den ene 

fosterforelderen. Dette vitner igjen om forskjellsbehandling grunnet for dårlig kunnskap om 

fosterforeldres rettigheter i NAV internt.  

For det andre er det vanskelig å forstå logikken i at en arbeidsgodtgjøring på 46800 kroner per 

år skal føre til en reduksjon av uføregraden med 25%. Beløpet er for det første ikke i samsvar 

med reduksjonen, og for det andre ser Norsk Fosterhjemsforening seg igjen nødt til å påpeke 

at andre foreldre med daglig omsorg for barn ikke regnes som mer eller mindre arbeidsføre av 

den grunn.  

Et annet aspekt ved dette er viktigheten av at uføregraden speiler alvoret i den enkeltes 

situasjon. Et annet av våre medlemmer står eksempelvis i en situasjon der hun har 

erstatningssak gående i forbindelse med en skade som har påført henne 100% varig nedsatt 

arbeidsevne. Hennes sak blir i retten svekket av at hun anses som kun 75% ufør, da hun har 

den daglige omsorgen for en tenåring som har bodd hos henne hele livet. Tenåringen er 

selvgående og fostermorens evne til å yte omsorg, kjærlighet og stabilitet for tenåringen burde 

ikke medføre at hennes erstatningssak som baserer seg på uføregrad blir svekket.  

 

Eksempelsak 2: Mister retten på uføretrygd  

Sak: Fostermor er hjemme fulltid med et fosterbarn med gjennomgående 

utviklingsforstyrrelser. Fosterfar jobber fulltid utenfor hjemmet, men har helsemessige 

utfordringer som gjør at en IA sak opprettes og en ansvarsgruppe avgjør i samråd med 

NAV at det skal søkes om 50% uføretrygd. NAV har siden før dette vært informert 

skriftlig om at hjemmet er et fosterhjem.  

Fosterfar starter i det nye 50% arbeidsforholdet, han forespeiles at uføretrygd skal 

dekke de resterende 50%. Han er på jobb hver dag og fostermor har som tidligere 

ansvar for all oppfølging av fosterbarnet på dagtid, som rettsaker, sykehusopphold, 

fysioterapi, ortopedi, ergoterapi, samvær med biologiske foreldre, besøk hos biologisk 

familie, besøk av tilsynsfører, hjemmebesøk av barnevernstjenesten og 

omsorgsenheten, kommunal avlastningstjeneste, oppfølgning i skole, 

hjelpemiddelsentralen osv.  

Høsten 2016 mottar fosterfar avslag på uføretrygd. På grunn av fostermors inntekt, 

som NAV har vurdert at skal deles likt på begge fosterforeldre, fyller ikke fosterfar 

vilkårene for uføretrygd. Fosterfar mottar allerede pensjon fra KLP på grunnlag av tapt 

inntekt. Avslaget på uførepensjon gjør at han mister både 50% inntekt og pensjonen 

fra KLP.  

Resultat: Fosterforeldrene har mottatt krav om tilbakebetaling fra NAV og KLP. 

Fosterforeldrene har satt advokat på saken og utformet et klagebrev, men alt tar lang 

tid og fra avslaget til dags dato har paret allerede tapt arbeidsinntekt på nesten 60.000 

kr. I tillegg til dette kommer utgifter til advokat og kravet om tilbakebetaling.  

Dersom paret sier opp sin fosterhjemsavtale vil fosterfar få innvilget uførepensjon. 

Dette er i utgangspunktet et uholdbart alternativ, da dette barnet er en del av familien – 

men en oppsigelse vil også ha økonomiske konsekvenser i dette tilfellet. Fosterbarnet 

har så store behov at det har blitt nødvendig å ombygge boligen for å gjøre den 

handikapvennlig. Om fosterbarnet flytter ut må fosterhjemmet selv betale for 

ombyggingen – som beløper seg på 300.000 kr.  
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Norsk Fosterhjemsforening mener at det er uholdbart at en omsorgsjobb som i hovedsak 

utføres av én fosterforelder skal føre til at den andre fosterforelderen ikke anses å ha nedsatt 

arbeidsevne. Dersom en fosterforelder blir sykemeldt fra sitt arbeid utenfor hjemmet, vil ikke 

arbeidsgodtgjørelsen til den andre legges til utbetalingen av sykepenger – hvorfor blir den da 

lagt til når uføregrad skal utregnes?  

Norsk Fosterhjemsforening mener videre at ingen fosterforeldre skal bli skadelidende 

økonomisk på grunn av omsorgen de yter statens barn. I dette tilfellet ville fosterfar ha fått en 

uføregrad på 50% dersom fosterbarnet, som fostermor har «omsorgsjobben» for, flytter ut. 

Dette er ikke rettferdig ovenfor barnet. Dersom barnet flytter ut vil dette heller ikke løse 

situasjonen – da vil både barnet, barnevernet og fosterhjemmet bli skadelidende. Fosterbarnet, 

som har bodd i hjemmet i mange år, vil måtte omstille seg til en ny hjemmebase. Barnevernet 

vil måtte finne nye fosterforeldre som vil ta på seg ansvaret for et barn med svært store 

utfordringer, og sikre at hjemmet er handikapvennlig. Fosterforeldrene vil tape fosterbarnet, 

som er en del av familien, og få en økonomisk belastning da de må betale 300.000 kr for 

ombyggingen av huset – en ombygging som er gjort for å sikre at fosterbarnet har det godt i 

hjemmet. Dette er på ingen måte en holdbar situasjon.  
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