
 
 

LOVREGULERING AV FOSTERHJEMSFELTET 
 

Sikring av grunnleggende juridiske rettigheter og 
rettsikkerhet for fosterbarn og fosterhjem 

 

 
  

 
 

Skal fosterbarnet sikres 

trygghet og god omsorg i 

fosterhjemmet må 

fosterbarnet og 

fosterhjemmet sikres 

grunnleggende juridiske 

rettigheter og rettssikkerhet!  

 
 

 
 
 
            
 

     
Norsk Fosterhjemsforening krever: 

• Lovregulering og ikke kontraktsregulering av 
fosterhjemsområdet. 

• Fosterforeldre får partsrettigheter og klageadgang på 
vegne av fosterbarnet i alle saker som gjelder barnet og 
har betydning for fosterhjemsarbeidet.  

• Fosterbarn og fosterforeldre må gis rettsikkerhet for at 
uberettiget flytting ikke skjer. 

• Fosterforeldre må få partsrettighet på vedtak om 
flytting. 

• Det begrenses gjennom lovhjemmel når et barn kan 
akutt - flyttes fra fosterhjemmet. Fullt innsyn i saker som 
gjelder fosterhjemmet og rett til å forsvare seg. 

• Fosterhjem vernes som familieliv i henhold til 
internasjonale menneskerettigheter. 

• Rett til tilpasset veiledning, oppfølging og avlastning 
med kvalitet og kompetanse sikres gjennom lovhjemmel 
og fattes som enkeltvedtak. 

• Frikjøp og forsterkning fattes som enkeltvedtak som kan 
påklages. 

• Lovhjemmel som gir rett på bistand fra høyere organ når 
det er samarbeidsproblemer mellom fosterforeldre og 
barnevernet.   

• Godtgjørelsen må økes vesentlig. 

• Fosterforeldre må få rettigheter som om de var 
arbeidstakere i forhold til rettsvern og økonomisk goder. 
 

Dagens situasjon innen fosterhjemsfeltet: 

• Barns plassering i fosterhjem er kun 

kontraktsregulert og kan sies opp med 3 

måneders frist. 

• Fosterbarna mangler grunnleggende rettigheter 

gjennom sine fosterforeldre. 

• Fosterbarn blir ofte uberettiget flyttet med 

administrativt vedtak i barnevernet. 

• Fosterforeldre har ofte ingen partsrettigheter 

ved flytting av fosterbarnet. 

• Fosterforeldre har ingen rett til å få innsyn i 

flyttesaken, og kan oppleve urettmessig å bli 

svartelistet uten å kunne forsvare seg. 

• Fosterforeldre står ofte alene pga manglende 

oppfølging, veiledning, og avlastning.  

• Ved samarbeidsvansker mellom barnevern og 

fosterforeldre risikeres at barnevernet flytter 

barnet.  

• Fosterforeldre er oppdragstakere og mangler 

vern og rettigheter som arbeidstakere. 

• Fosterforeldre taper ofte økonomisk på å ta 

fosterhjemsoppdrag. Godtgjørelsen står ikke i 

forhold til det store omsorgsoppdrag man 

utfører. 

• Mange mister eller får redusert rett til Nav 

ytelser ved sykdom og arbeidsledighet mm 

 

 



Om Norsk Fosterhjemsforening 
 

Største ideelle aktør innen fosterhjemsområdet med  
19 fylkesforeninger, 200 tillitsvalgte,  hovedstyre og 
sekretariat, representerer rundt 4000 fosterfamilier.  
 
Uavhengig interesseorganisasjon i forhold til politiske 
partier og trossamfunn. Opprettet 1981. 
 
Aktiv pådriver for å heve kvaliteten på alle plan innen 
fosterhjemsomsorgen.  
 
Arbeider for å forbedre situasjonen for hele 
fosterhjemmet: ivareta fosterbarnet i fosterfamilien, og 
skape best mulig forutsetninger for fosterforeldre til å 
kunne gi barnet god omsorg, samt ivareta egne 
biologiske barn. 
 
Egen rådgivningstjeneste 
 
Utgir fagbladet Fosterhjemskontakt 6 ganger i året. 
Arrangerer kurs og konferanser, utgir temahefter, 
høringsuttalelser. 
Tilbyr samvær og kontakt med andre fosterhjem i 
fylkesforeningene gjennom møter, fagsamlinger, 
familiesamlinger, likemannsarbeid. 
Egne prosjekt for faglig utvikling innen fosterhjems 
omsorgen, samt prosjektansvar for andre 
organisasjoners prosjekter. 

  

Fakta om fosterhjem 
 
Fosterhjem er private familier som utøver den daglige 
omsorgen for barn som barneverntjenesten har overtatt 
omsorg for, eller som er frivillig plassert som hjelpetiltak. 
 
Ulike typer fosterhjem:  
Kommunale fosterhjem, statlige familie og 
beredskapshjem, fosterhjem tilknyttet private aktører. 
Myndighetene ønsker økt innsats på rekruttering av 
fosterhjem i barnets slekt eller nettverk. 
 
Rundt 90 prosent av barn som plasseres av barnevernet, 
bor i fosterhjem. Det er ønsket politikk å plassere i 
fosterhjem fremfor institusjon.  
 
Mange av barna som plasseres sliter med store vansker 
pga traumer. 
 
De fleste fosterhjem er kommunale; fosterforeldre har 
avtale med den kommunale barneverntjenesten Det er 
den kommunale barneverntjeneste som har ansvar for 
oppfølging av barnet og fosterhjemmet.  
 
Kommunale fosterhjem mottar en beskjeden godt-
gjørelse, samt standard utgiftsdekning.  
En del frikjøpes fra jobb for å kunne ivareta barn med 
særskilt behov for oppfølging. 

 
 

    Fosterhjem er bærebjelken 

 i barnevernet. 
Det er på høy tid at det nå 

kommer på plass konkrete tiltak 

som sikrer at fosterhjemmene 

kan utføre sitt   

viktige arbeid!  
 
Bli medlem/ støttemedlem og støtt vårt viktige arbeid.  

Du kan også abonnere på fagtidsskriftet 
Fosterhjemskontakt. 

 Innmelding/registrering på hjemmeside 
www.fosterhjemsforening.no, 

eller via tlf 23 31 54 00 
 

Følg Norsk Fosterhjemsforening på Facebook! 
 

 

 
 

Norsk Fosterhjemsforening har gjennom 
sitt arbeid oppnådd gode resultater:  
 
 

Blant annet: 
 

• Første Stortingsmelding om 
fosterhjemsomsorgen (2015) 

 

• På bakgrunn av Stortingsmeldingen og 
foreningens lobbyvirksomhet fått vedtatt 
utarbeiding av en NOU med en helhetlig 
gjennomgang av fosterhjemsomsorgen, 
forventet å komme i desember 2018 

 

•  Prinsipp vedtak i Stortinget 11. mai 2017 om at 
ingen skal tape på å være fosterforeldre, og 
egen overgangsordning for fosterforeldre som 
får problemer i forhold til Navs regelverk 
 
 


