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Spør rådgiver

Norsk Fosterhjemsforenings 
rådgivningstelefon har åpent på 
torsdager mellom klokken 09.00 og 15.00. 

Ring våre fagkonsulenter på telefon

23 31 54 00
Dersom det er mye bakgrunnsinformasjon 
for spørsmålet du vil ringe inn, så kan du 
på forhånd sende dette i en epost til 
rådgiverteamet.

fagkonsulent@
fosterhjemsforening.no 
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?
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.

NAVytelser for fosterforeldre. Hva nå?

Bakgrunnsinformasjon
Fosterforeldre, som andre, kan 
komme i en situasjon der de trenger 
økonomisk hjelp fra det offentlige. 
Det kan være at de blir permittert 
fra jobben sin og trenger dagpenger, 
at de blir langvarig syke og trenger 
arbeidsavklaringspenger eller etter - 
hvert uføretrygd, eller at de blir 
sykemeldte og trenger sykepenger. 
Det kan også være at de i utgangs-
punktet tilhører en av disse katego-
riene når de blir fosterforeldre. 

Henvendelser til rådgivningstje-
nesten har gått noe ned i senere tid. 
Det kan være fordi vi har gitt dette 
tema mye fokus og jobbet med å få 
til endring i regelverket. Det er 
fortsatt mye i regelverket som 
trenger å endres slik at fosterforeldre 
ikke taper økonomisk på å ta på seg 
et fosterhjemsoppdrag i forhold til 
NAV-regelverket. Det at noen 
endringer er jobbet frem, legger i 
midlertid grunnlag og håp om å få 
til flere endringer med samme 
resultat. 

I mange år toppet NAV-saker de 
temaer som ble ringt inn til rådgiv-
ningstjenesten i Norsk Fosterhjems-
forening. I 2015 utgjorde disse sak - 
ene 10,5  prosent av alle innringte 
saker, og i 2016 utgjorde NAV-sake-
ne 8,5 prosent. Siste halv år av 2017 
utgjorde NAV-saker godt under 8  
prosent av alle innringte saker.

Dette er veldig gledelig for foren-
ingen som nå ser at arbeidet på for - 
skjellige måter, har ført til en end - 
ring. Vår historie viser også noe 
annet – at endringsarbeid i et sam - 
funn tar tid.

Antallet NAV-saker ringt inn til 
rådgivningstjenesten begynte å gå 
ned allerede i 2016. Dette kan ha 
hatt noe med at vi ansatte en som 

hadde vært på andre siden av 
bordet. Hun hadde jobbet innenfor 
NAV-systemet med å hjelpe foster-
foreldre og andre som fikk proble-
mer når de trengte hjelp fra det 
offentlige i sårbare situasjoner. Vi 
fikk mulighet til å dukke dypt inn i 
problematikken sammen med 
henne, og det ble også skrevet 
grundige artikler om dette i rådgi-
verspalten i Fosterhjemskontakt. 

Arbeidet i foreningen startet for 
lenge siden med lobbyvirksomhet 
rettet mot myndighetene. Forenin-
gen har gått grundig til verks på 
flere måter for å få endret et svært 
dårlig fungerende system som 
rammet enkelte fosterhjem brutalt. 

Gleden var stor i foreningen og 
blant våre medlemmer da det ble 
ved tatt i Stortinget 11. mai 2017 at 
det skulle på plass en overgangsord-
ning for fosterforeldre på NAV-
ytelser. Denne skulle sikre at de ikke 
taper økonomisk på å være fosterfo-
reldre. Ordningen skulle være mid - 
lertidig idet Fosterhjemsutvalget 
som skal lage NOU om rammebe-
tingelser for fosterhjemmene, skal se 
på spørsmålene om sykdom, ufør - 
het og arbeidsledighet, samt alders - 
pensjon. Ordningen ble begrenset 
til å gjelde NAV-ytelsene arbeidsav-
klaringspenger og dagpenger i 
regjeringens forslag til budsjett for 
2018, som ble vedtatt i budsjettfor-
liket. Dette til tross for at forenin-
gen jobbet hardt for at ordningen 
måtte omfatte flere ytelser og også 
ha tilbakevirkende kraft.

Fremdeles får vi henvendelser fra 
fosterforeldre med spørsmål knyttet 
til NAV-rettigheter. Det er fortsatt 
mange forhold som ikke er godt 
nok ivaretatt når det gjelder foster-
foreldre på NAV-ytelser. Foreningen 

I mange år var NAVproblematikk ett av de 
temaene flest fosterforeldre ringte rådgivnings
telefonen om. Dette har nå endret seg av flere 
grunner.
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er meget interessert i å få henvendelser 
som gjelder NAV fra sine medlemmer, 
idet vi bruker dette som dokumenta-
sjon når vi tar opp saker med departe-
mentet i anledning praktisering av 
regelverket. 

Første henvendelse
Jeg har lest om overgangsordningen dere 
har skrevet om i Fosterhjemskontakt, og 
jeg lurer på hva den egentlig innebærer. Jeg 
er fostermor, og har vært sykemeldt fra 
jobb utenfor hjemmet og skal snart over på 
arbeidsavklaringspenger fordi jeg sliter 
med ryggen og derfor fortsatt ikke kan gå 
tilbake i jobb. Vi mottar vanlig foster-
hjemsgodtgjørelse og utgiftsdekning for 
vårt fosterbarn på 8 år. 

Svar:  
Med virkning fra 1. januar 2018 trådte 
en forskriftsendring i kraft som gjen - 
nomfører den såkalte overgangsord-
ningen for fosterforeldre.  Den gjelder 
kun trygdeytelsene arbeidsavklarings-
penger (AAP) og dagpenger. Ordnin-
gen vil komme deg til gode og du vil 
nå motta arbeidsavklaringspenger som 
ikke er avkortet som følge av at du er 
fostermor.  

Et vilkår for å motta ytelser fra NAV 
når man er på AAP, er at man sender 
inn meldekort til NAV hver 14. dag.  
Da må man føre opp eventuelle timer 
man har vært i arbeid, Dette går til 
fradrag i det beløp man skal få betalt i 
arbeidsavklaringspenger. Frem til 

1.1.2018 var regelverket slik at man 
skulle føre opp timer på meldekortet 
for vederlaget man fikk for å være 
fosterforelder. Dette ble sett på som 
arbeid som skulle gå til fradrag, og 
derfor føres på meldekortet. Det gjaldt 
arbeidsgodtgjørelsen, men ikke 
utgiftsgodtgjørelsen av fosterhjems-
ytelsen. De nye overgangsreglene 
innebærer at man ikke lenger skal føre 
opp timer på meldekortet som gjelder 
fosterhjemsgodtgjørelsen.  

Andre henvendelse
Jeg er på arbeidsavklaringspenger som ble 
innvilget sommer 2016, og jeg har ført 
opp timer på meldekortet siden jeg er 
fosterfar. Hele ordningen er forferdelig 
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urettferdig! Hva skjer i forbindelse med 
det nye regelverket dere har skrevet om, 
gjelder det også for de som har vedtak fra 
NAV i 2016? Vil jeg få etterbetalt siden 
regelverket nå er endret?  

Svar: 
Overgangsordningen gjelder fra 
1.1.2018 – og gjelder både dem som 
har vedtak som løper fra tidligere år 
(da med virkning fra 1.1.18) og de 
som har vedtak som innvilges i år.  
Regelendringen vil få den konsekvens 
at du skal slutte å føre timer for arbeid 
som fosterforelder på meldekor  tet. 
Ordningen har ikke tilbakevirkende 
kraft for år forut for 1.1. 2018. At du 
ble trukket for fosterhjemsutbetalin-
gen foregående år, kan det dermed 
dessverre ikke gjøres noe med. Der - 
som det har seg slik at du har ført opp 
timer for fosterhjemsgodtgjørelsen 
også i 2018 – må du ta dette opp med 
NAV slik at utbetalingene blir riktige. 

Tredje henvendelse
Hei, vi er fosterforeldre og er i full jobb og 
mottar 1 KS (kr 7 900) i arbeidsgodtgjø-
ring for fostersønnen vår. Mannen min er 
nå blitt permittert 50 prosent fra sitt 
arbeid da arbeidsmarkedet er blitt veldig 
dårlig her vi bor. Han har søkt på dag - 
penger nå, men slik vi forstår fra NAV så 
har han ikke krav på dagpenger siden vi 
mottar fosterhjemsgodtgjørelse. Det forstår 
vi ikke – er det ikke en overgangsordning 
som skulle endre situasjonen for oss 
fosterforeldre?

Svar:  
Vi har fått opplyst at overgangsreglene 
gjelder de som innfrir inngangsvilkåret 
for ordningen – disse skal ikke føre opp 
timer på meldekortet, og får således 
glede av overgangsordningen. 

Reglene er visstnok ikke endret 
mht at arbeidsgodtgjørelsen fortsatt 
regnes med i spørsmålet om man inn - 
frir inngangsvilkåret for ytelsen. Inn - 
gangsvilkåret for dagpenger er blant 
annet at du har fått redusert arbeidsti-
den din med minst halvparten.  

I ditt tilfelle er du 50 prosent per - 
mittert fra arbeid utenfor hjemmet. 

Hadde du ikke vært fosterforelder ville 
du ha kvalifisert i forhold til dette kri - 
teriet. Imidlertid, slik vi forstår over - 
gangsordningen, så skal fortsatt arbeids - 
godtgjørelsen regnes med i forhold til 
beregning av arbeidstid, hvilket i ditt 
tilfelle medfører at du ikke har fått 
redusert arbeidstiden med minst halv - 
parten. Av rundskriv til folketrygdlo-
ven i forhold til beregning av vanlig 
arbeidstid, fremgår at timene det ut - 
betales arbeidsgodtgjørelse for, for - 
deles likt mellom begge foreldrene, 
dersom ikke det er grunn til å tro at 
timene 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 fullstilling eller innlagt på institu-
sjon, mens den andre er hjemmevæ-
rende med barn. For fosterforeldre 
som har fosterbarn med forsterket 
tilsyn, beregnes timetallet på tilsva-
rende måte. I ditt tilfelle er dere begge 
utearbeidende, og fosterhjemsgodtgjø-
relsen må fordeles likt mellom dere i 
forhold til beregning av arbeidstid. 

Vi understreker at det fortsatt er 
uklart for oss hvorledes regelverket 
skal praktiseres, slik at i NAV-spørsmål 
er det viktig at de som berøres av 
regelverket, avklarer disse spørsmål 
direkte med NAV-saksbehandler. 

God veiledning trengs
NAV-ytelsene som blir gitt etter folke - 
trygdloven, har til hensikt å gi økono - 
misk trygghet ved å sikre inntekt og 
kompensere for utgifter ved arbeids-
løshet, svangerskap og fødsel, alene-
omsorg for barn, sykdom og skade, 
uførhet, alderdom og dødsfall. Det er 
også et formål med loven at den skal 
bidra til utjevning av inntekt og leve - 
kår over den enkelte persons livsløp 
og mellom grupper av personer. Det 
er ikke alltid at lovens intensjoner blir 
oppfylt, og fosterforeldre er en gruppe 
som har kommet dårlig ut. 

Det er vanskelig for vanlige borgere 
å ha oversikt over detaljer i folketrygd - 
loven, og det er derfor viktig at de får 
vite noe om de fallgruvene som finnes. 
For fosterforeldre er dette spesielt 

viktig fordi de tar hånd om ekstra 
sårbare barn som på ingen måte bør 
bli offer for bestemmelser som slår 
feil ut. Det er viktig for fosterforelder 
å sikre seg mot dette. Regelverket i 
forhold til NAV-ytelser og fosterhjems  - 
godtgjørelse er komplisert. 

Saksbehandler i barnevernet har et 
spesielt ansvar for å informere foster - 
foreldre om forhold som kan inntreffe 
i deres rolle og som kan slå vekk deres 
grunnlag for økonomisk trygghet. 
Det er utarbeidet et vedlegg til foster - 
hjemsavtalen. Dette heter «Fosterfor-
eldres arbeidsrettslige stilling og deres 
sosiale rettigheter». Dette dokumen-
tet skal saksbehandler gjennomgå 
med fosterforeldre. I den forbindelse 
kan det også inngås avtaler utenom 
fosterhjemsavtalen som går på hvor - 
dan barnevernstjenesten skal opptre 
ved de forskjellige forhold som kan 
inntreffe i fosterhjemsoppdraget 

Videre arbeid
Dersom det medfører riktighet at 
urimeligheter ikke er ryddet av veien 
som del av overgangsordningen, så er 
det urettferdig og i strid med prinsip-
pet om at man ikke skal tape automa-
tisk på det å være fosterforelder.  
Norsk Fosterhjemsforening har sendt 
brev til statsråd Hauglie i Arbeids- og 
sosialdepartementet for å få en 
avklaring på spørsmålet om dette kan 
være riktig.  Vi har i så tilfelle klart 
uttrykt at dette er lite forenelig med å 
gjennomføre Stortingets vedtak om 
overgangsordning. 

Vi må glede oss over det som vi 
har fått til med vårt felles arbeid for å 
forbedre et svært belastende og urett - 
ferdig system. Dere som er medlem-
mer i foreningen har ringt inn deres 
problemer, og vi har tatt det videre til 
ansvarlig myndighet. Dette er noe vi 
skal fortsette med. Norsk Foster-
hjemsforening vil derfor gjerne høre 
fra fosterforeldre som er på NAV-
ytelser og som fremdeles taper penger 
på å være fosterforeldre.  Foreningen 
må bare fortsette arbeidet med å øve 
påtrykk for å få til endringer!


